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opinii de Apdrei BLAIER

sînt frecvent depistabile 
pe stradă. Există o vorbă 
„Parc-a crescut pe stradă !“ 
De ce se bucură oare stra
da de o reputație atît de 
proastă ? Oare este ea alt
ceva decît noi înșine ? Nu 
noi (funcționari, studenți, 
muncitori, elevi ș.a.m.d.),

umiditatea necesară. Măsurile sta
bilite de comitetul județean de partid 
pentru înlăturarea efectelor secetei 
au fost aplicate în mod exemplar în 
întreprinderile agricole Pietroiu, Ro- 
seți, Ograda și altele, unde organiza
țiile de partid au sprijinit consi
liile de administrație în mobilizarea 
întregii mase a lucrătorilor la extin-

Si ? — se in- 
un om civilizat, 

un motiv ca să-mi 
comportarea ?“ 
pentru unii este.

cu- 
atac imperialist din

P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., Emil Drăgă- 
nescu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Au fost de față Jozsef Vince, amba
sadorul R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

— E un chin, cîteodată, 
să treci pe stradă — îmi 
spunea o fată frumoasă, 
studenta L. T. de la U- 
niversitatea din Iași. Nu 
sînt nici puritană si nici 
ipocrită : n-am să mint si 
să spun că nu-mi face plă
cere cînd constat că un

mit să se manifeste. în
treaga societate îi sprijină 
în această confruntare, prin 
toate mijloacele de care 
dispune. Dar ceea ce la 
marea majoritate reprezin
tă o necesitate internă, la 
unii este doar rezultatul 
unei constrîngeri exterioa
re. La locul de muncă au 
identitate; pe stradă, odată 
anonimi, reținerea, auto
controlul dispar.

toate mijloacele de educa
ție. Indivizii care se dedau 
la astfel de acte sînt repe
de izolați și sancționați.

Noncivilizația nu îmbra
că numai forma acută pe 
care o semnalam. Unele a- 
bateri nu sînt prevăzute în 
Codul penal și societatea 
nu dispune de alte mijloa
ce de combatere decît 
munca de înrîurire, de per
suasiune. în peisajul cu
rent al muncii stăruitoare, 
al preocupării responsabile 
pentru acuratețea relațiilor 
interumane, mai apar, ici- 
colo, si asemenea mani
festări. Oricît de acciden
tale ar fi, oricît ar repre
zenta ele „produsul" unei 
minorități, tocmai prin ca
racterul lor disonant ele 
reclamă o replică vie, ac
tivă, din partea opiniei pu
blice.

Din păcate, ele nu pri-

: cu o 
iustifi- 
să pla- 
fie de- 
caselor 

Problema 
care se pune. deci, e cea a modalită
ții de comunicare, de cucerire a in
teresului si adeziunii publicului, acel 
lucru care-1 determină pe spectator

nu tot noi sîntem și pie
toni ? De ce un om cotat 
drept un om corect la lo
cul său de muncă își schim
bă atitudinea pe stradă ? 
Răspunsul care ni se pare 
a fi cel mai apropiat de 
adevăr este acela că pe 
stradă individul care acum 
cîteva minute avea o iden
titate precisă devine ano
nim. „Da. 
treabă 
Ăsta e 
schimb

Da,
Doar naivii incorigibili mai 
cred că există oameni buni 
si oameni răi în stare 
pură. Extinzînd în fiecare 
om coexistă porniri civili
zate și necivilizate. Aproa
pe toți și le reprimă pe 
cele din a doua categorie, 
luptă împotriva lor, se 
străduiesc să le lichideze 
și, în orice caz, nu le per-

mesc întotdeauna repli
ca promptă cuvenită ; mo
tivele ar putea fi enumera
te : indiferența — totdeau
na condamnabilă — tea
ma, obișnuința. (Dar acest 
capitol ne propunem să-1 
dezvoltăm într-un viitor 
articol).

Sechelele noncivilizației

Opinia publică a luat cunoștin- 
de documentele re- 

a ' Comitetului 
al statelor par- 
de la Varșo-

în aceeași zi, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socialiste 
România a sosit Ia Budăpesta.
' Pe aeroportul Ferihegyi, delegația a 

fost întîmpinată de tovarășii Gaspar 
Sandor, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din Un
garia, Sebeș Sandor, prim-adjunct al 
ministrului comerțului interior, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta, și membri ai 
ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit mem
brilor delegației flori. (Agerpres)

totodată hotărîrea 
eforturile pe calea

succes de public •!“.
creatorilor cînd 
împlinește. Fil- 
spectatori, iar 
lui se măsoară 

valori- 
Această afirmație, deloc 
obsedant în discuția des-

Firește, în 
deziderat 

_ . europene
mai ridică încă, obstacole,

punere, țările socialiste pornesc- de 
la faptul că în toată această peri
oadă nici un stat european nu s-a 
pronunțat împotriva ideii conferinței, 
că există posibilitatea reală ca, prin 
eforturi comune, să se ducă mai de
parte procesul de destindere pe con
tinentul nostru, să se înfăptuiască 
securitatea europeană, 
calea realizării acestui 
esențial al popoarelor 
se mai ridică încă, obstacole; mai 
stăruie o serie de dificultăți ce 
trebuie depășite ; nimeni nu-și face 
iluzia că securitatea europeană s-ar 
putea obține numai prin declarații 
de bune intenții. Apelul statelor par
ticipante la tratat ține seama de a- 
ceastă realitate; reluînd concluziile 
și propunerile Declarației cu pri
vire la consolidarea păcii și securită
ții în Europa, adoptate Ia București 
în 1966, el preconizează măsuri con
crete, practice, direcții precise de e- 
fort din partea tuturor statelor 
în vederea dobîndirii unor pro
grese reale și viabile în asi
gurarea păcii și securității pe 
continentul european. Statele parti
cipante la consfătuirea de la Buda
pesta și-au reafirmat convingerea că 
dezvoltarea 
a fost și 
nativă reală

...Există în București un 
„punct fierbinte", un fel 
de „pol" ce adună toate 
meridianele pe care se ma
nifestă noncivilizația în 
formele ei acute. Este ser
viciul Evenimente al Mili
ției Capitalei. 24 de ore din 
24, ofițeri și subofițeri fac 
de serviciu, gata să inter
vină în orice loc unde le
gea a fost nesocotită.

Aici se centralizează for
mele maligne ale spiritului 
necivilizat, manifestările lui 
cele mai flagrante. 24 de 
ore petrecute în preajma 
lucrătorilor de la Eveni
mente sînt tot atîtea ore de 
participare la lupta împo
triva unor comportamente 
care încalcă normele con
viețuirii sociale și umbresc 
civilizația orașului. împo
triva acestor manifestări se 
ridică legile, aparatul ordi
nii publice, opinia publică,

Furnalul nr. 2 de 1 700 m.c.', aflat în construcfie la Combinatul siderurgic 
Galați

derea suprafețelor irigate, prin înde- 
sirea și prelungirea canalelor din sis
teme, mărirea numărului orelor de 
funcționare a agregatelor, ajungîn- 
du-se pînă la utilizarea lor continuă, 
în afara incintelor îndiguite s-a iri
gat o suprafață de 35 500 ha. de pe 
care s-au obtinut. în majoritatea 
cazurilor, recolte mari.

Rezultatele obținute, dovedesc că 
acolo unde organizațiile de bază au 
sprijinit consiliile de administrație 
să antreneze masa de lucrători și spe
cialiști din fermele agricole, să aplice 
toate măsurile stabilite, se realizează 
producții bogate, factorii pedo-clima- 
tici nemaiavînd o influență determi-

rea și depășirea pla
nului, în creșterea 
productivității muncii 
și utilizarea mai bună 
a resurselor economi
ce ale județului, asi
milarea de noi produ
se, introducerea în 
producție . a celor 
mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii ro
mânești și mondiale. 
Erau chemați' să-și 
spună cuvîntul acade
micieni, ingineri și 
specialiști din indus
trie, cercetători din in
stitutele departamen
tale, cadre univer
sitare.

Să consemnăm, așa
dar. că la Sibiu, oraș 
care nu este un cen
tru universitar și nici 
academic, au loc reu
niuni științifice de an
vergură. Protehnica 
’69 venea în succesiu
nea lui Cibinium '68, 
manifestare de ace
leași ample dimen
siuni. desfășurată în 
toamna trecută ne so
lul umanisticii.

Există o tradiție ?... 
S-a creat o tradiție ?

în ultimii ani, pe baza politicii 
partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor țării, 
și în. județul Ialomița s-a intensi
ficat construcția unor obiective in
dustriale. Cu toate acestea, în e- 
conomia județului agricultura con
tinuă să dețină ponderea principală, 
întreprinderile agricole de stat și co
operativele agricole, din județ contri
buie, prin producția marfă pe care 
o obțin, la formarea fondului cen
tral de produse agricole al statului 
cu 11,6 la sută la cereale și 7,3 la 
sută la carne. Este firesc deci ca 
activitatea organelor și organizații
lor de partid să fie axată, în prin
cipal, pe rezolvarea problemelor- 
cheie ale creșterii producției agri
cole. Urmărind să acorde sprijin cît 
mai eficient, în concordanță cu sar
cinile și posibilitățile existente, co
mitetul județean de partid a stabi
lit măsuri diferențiate adecvate fie
cărui sector al agriculturii. întrucît 
cele 28 de întreprinderi agricole de 
stat din județ dețin 36,7 la sută din 
suprafața agricolă, precum si. 66 la 
sută din efectivele de porcine și 35 
la sută din numărul total al ovine
lor, biroul comitetului județean de 
partid se preocupă de întărirea mun
cii de partid în fermele agricole, 
pentru realizarea sarcinilor mari 
care au fost trasate acestor unități 
de conducerea de partid în ce pri
vește creșterea producției și redu
cerea prețului de cost al produselor. 
Ca urmare, anul trecut s-au obținut 
in medie la hectar pe întregul trust 
3 187 kg griu, 3 178 kg porumb, 2 095 
kg floarea-soarelui. Din totalul pro
ducției marfă pe județ, Î.A.S. asi
gură 25 la sută la grîu și 62,3 la 
sută la total carne marfă. Activita
tea pe 1968 s-a încheiat cu un bene
ficiu de peste 117 .milioane lei.

în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie 1967 s-a subliniat 
necesitatea ca organele și organiza
țiile de partid să se ocupe cu compe
tență de problemele principale ale 
producției fermelor și întreprinde 
rilor, organizarea în cele mai bune 
condiții a muncii, folosirea între
gii capacități a mașinilor și trac
toarelor, ridicarea calificării munci
torilor și a cadrelor de specialitate

Referindu-se la necesitatea de a 
asigura dezvoltarea într-un tempo și 
mai rapid a agriculturii noastre so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că întreprinderile agricole de 
stat, care dispun de mijloace mate
riale însemnate, trebuie să-și folo
sească mai bine potențialul, să ob
țină recolte mai mari, să reducă 
cheltuielile de producție, să sporeas
că aportul la crearea fondului de 
stat de produse agroalimentare.

Urmărind transpunerea în viață a 
acestor prețioase indicații, comitetul 
județean de partid și-a concen
trat atenția asupra îndrumării 
comitetelor de partid șl a consiliilor 
de administrație spre folosirea cu 
maximum de eficiență a fondului 
funciar, a bazei tehnico-materiale, e- 
fectuarea la timpul optim și la un 
înalt nivel agrotehnic a tuturor 
lucrărilor agricole. Anul trecut, 
pentru combaterea efectelor ne
gative ale secetei au fost inițiate o 
serie de măsuri menite să ducă la 
lichidarea deficitului de apă în sol. 
Organizațiile de partid au antrenat 
toate forțele pentru aplicarea udă
rilor de aprovizionare și de iri
gare, gospodărirea apei, prelungirea 
timpului de funcționare a utilajelor. 
Remarcăm activitatea rodnică desfă
șurată de către organizațiile de partid 
din întreprinderile situate în Lunca 
Dunării. Aici, pe cele 113 000 ha în
diguite și desecate, în urma unei am
ple desfășurări de forțe și mijloace 
pentru aducerea și menținerea apei 
în canalele de desecare, s-a asigurat

ele printr-un labirint 
de căi de comunica
ție, pitorești și ferme
cătoare unele dintre 
ele, cum este Pasajul 
scărilor, drum de pi
cior în trepte condu- 
cînd pe sub contrafor
turi în arcade, pe lin
gă ziduri puternic pa
tinate de scurgerea 
secolelor.

Am găsit Sibiul . în-, 
tr-o ambianță domi
nată însă nu de um
brele trecutului, ci de 
preocupări izvorîte din 
cerințele cele mai ar
dente ale actualității. 
In întreg orașul era 
răspîndit un afiș care 
atrăgea atenția prin 
fondu-i de un porto
caliu puternic și prin 
desenul sugerînd, în 
tonuri de violet, negru 
și verde, trei roți din
țate în mișcare- Insă 
infinit mai mult fra
pa inscripția: Pro
tehnica ’69. Termen in
solit, dar care semni
fica o acțiune de e- 
sență : un ansamblu de 
conferințe și simpo
zioane avînd ca obiec
tiv mobilizarea și 
sprijinirea muncito
rilor, tehnicienilor și 
inginerilor în realiza-

Cînd filmul e terminat, ursitoarele 
își murmură vrăiile deasupra celor 
nouă-zece cutii cu peliculă : „să fie 
modest 1“. „să trăiască !“, „să fie co
lor „să fie exportat !“ sau „să 
cîștige premii internaționale !“. „să 
fie bun!", — mai îndrăznește cîte 
una din ursitoare, iar cea mai bună 
șt mai prețuită dintre ele rostește 
urarea care-i fericește pe părinți : „să 
aibă

E firească bucuria 
această previziune se 
mul e făcut pentru 
calitățile si eficienta 
prin aderenta la public, se 
fică astfel, 
nouă, revine 
pre filmele noastre, ne preocupă și 
ne chinuie. pentru că nu prea reu
șim s-o ademenim pe ursitoarea cea 
bună. Poate că spectatorii si-au pier
dut încrederea în noi. poate că s-au 
săturat să tot „taie moțul" la copii 
îmbătrîniti în așteptarea împlinirii 
vrăjitor. Sau poate mai există și alte 
motive pentru care, cu rare excep
ții. publicul nu se îmbulzește la u- 
nele dintre filmele noastre, și am să 
încerc, referindu-mă în special la ex
periența mea. să-mi expun niște pă
reri asupra acestor probleme.

E un fenomen real: categorii tot 
mal largi de spectatori se orientează 
spre filme de calitate, cu un conți
nut uman actual, vibrant. Am fost 
plăcut impresionat aflînd. de la di
rectori de cinematografe că filme sla
be. la care se sconta însă succes de 
casă, nu s-au bucurat de audientă 
mare.

Există 
de film 
operelor 
operei de artă în masa spectatorilor 
trebuie mereu căutate. Mi-amintesc 
că Vittorio de Sica spunea odată că 
dacă ar fi să refacă „Umberto D“ l-ar 
face în așa fel încît să placă la cît 
mai multi. Nu există creator — chiar 
dintre cei care-si mărturisesc 
mîndrie precaută si anticipat 
cativă că filmele lor nu pot : 
că la multă lume — care să 
ran.iat de luarea cu asalt a 
de bilete la aceste filme.

însă o obligație a autorilor 
în ce 'privește atractivitatea 
lor. iar cheile pătrunderii

Ce surprize ne re
zervă colțul de țară 
spre care ne îndrep
tăm ? Trenul gonește 
prin despicătura mun
ților și, în noapte, Ol
tul pare mai degrabă 
o magistrală rutieră 
de proporții fabuloase 
decît rîul ce curge în
volburat printre ascu
țișuri de cremene. Ră- 
mîne în urmă Rîmni- 
cul, apoi Călimăneștii, 
Cozia dincolo de apă; 
descifrezi, mai mult cu 
imaginația, gura de 
vărsare a Lotrului, 
Ciineni, Rîul Vadului, 
Boița, Turnu Roșu, 
Podul-Olt, Cibinul. Se 
crapă de ziuă și prin 
pîclă observi trezirea 
din somn a satelor.

Iată Sibiul...
Orașul aparține, prin 

ceea ce-l impune ca 
individualitate distinc
tă între așezările ur
bane ale țării, mult 
îndelungatului timp 
care l-a plămădit. Ți 
se dezvăluie ca atare 
călcîndu-i cu piciorul 
străzile, urcînd sau co- 
borînd dintr-un „oraș" 
în altul, căci Sibiul 
este unul de „sus" și 
altul de „jos", părți- 
„orașe", legate între

Miercuri după-amiază a plecat la 
Budapesta delegația de partid și gu
vernamentală a ~
România, condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, care, la invitația Comitetu
lui Central al P.M.S.U. și a guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, va participa Ia manifestările 
prilejuite de aniversarea a 50 de ani 
de la proclamarea Republicii Sovietica 
Ungare.

Din delegație fac parte tovarășii Ja
nos Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al .C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, și Du
mitru Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent,isecretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al

ță cu 
centei 
Politic 
ticipșnte la Tratatul __ 
via. Comunicatul consfătuirii și Ape
lul statelor participante la tratat 
către toate statele europene — publi
cate în presă — sînt comentate șl 
apreciate ca documente de mare im
portanță în lupta pentru promovarea 
cauzei păcii, securității și destinderii 
pe continentul nostru și în lume.

Statele participante la consfătui
re âu. adoptat în unanimitate o se
rie de documente privitoăre la per
fecționarea în continuare a structu
rii și organelor de conducere ale or
ganizației defensive a Tratatului de 
la Varșovia — măsuri care vor con
tribui la întărirea forței de apă
rare a statelor . socialiste membre 
ale tratatului. Atîta timp cît cercu
rile imperialiste vor căuta să 
mențină împărțirea lumii în blocuri 
opuse, să perpetueze grupări mi
litare agresive de tipul N.A.T.O., 
îndreptate în primul rînd împo
triva țărilor socialiste, este fi
resc si pe deplin iustificat ca ță
rile membre ale Tratatului de la 
Varșovia să-și ia toate măsurile pen
tru întărirea capacității lor defen
sive si a fi gata să dea riposta 
venită oricărui 
afară.

Afirmîndu-și 
de a continua 
destinderii și conlucrării pașnice a 
popoarelor, statele participante la 
consfătuirea de Ia Budapesta au a- 
doptat, de asemenea, Apelul către 
toate țările din Europa privind căile 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, pregătirea și ținerea în acest 
scop a unei conferințe europene. O 
asemenea conferință ar oferi posibi
litatea de a se găsi, prin contribuția 
tuturor statelor europene — mari și 
mici — căile și mijloacele pentru li
chidarea divizării Europei în gru
pări militare, diminuarea încordării 
și eliminarea unor surse de suspi
ciune și neîncredere, pentru soluțio
narea problemelor litigioase exis
tente între state, pentru asigurarea 
colaborării pașnice între țările și po
poarele continentului nostru.

Este știut că încă în urmă cu trei 
ani, la întîlnirea de la București, ță
rile socialiste participante la Trata
tul de la Varșovia au formulat pro
punerea de a se convoca o asemenea 
conferință care să examineze pro
blemele securității și colaborării paș
nice în Europa. Reluînd această pro-

La Uzinele constructoare 
de mașini de specialitate 
sînt în curs de asimilare 
sau modernizare o serie de 
mașini și' utilaje destinate 
agriculturii. Uzina „Semă
nătoarea" din Capitală, de 
exemplu, a început fabrica
ția de ■ serie a unei moto- 
cositori pentru lucrări. în 
pantă, în zonele de deal 
și munte. înclinația maxi
mă a pantei pe care se 
poate lucra este de 39 
grade. Motocositoarea „Car
patina" este primul produs 
autopropulsat fabricat de 
această întreprindere. Ea 
este înzestrată cu un motor 
de 5—6 C P și are un ran
dament de 0,3—0,4 ha pe 
oră, la o cultură cu o pro
ducție de 8 000—20 000 kg 
masă verde la hectar.

Noi utilaje pentru agri
cultură se vor fabrica anul 
acesta și la Uzina „7 No
iembrie" din Craiova. Sînt 
în fabricație un tip de plug 
cu discuri pentru tractoa
rele de 65 CP 
de 
de

colaborării europene 
rămîne unica alter- 
la confruntarea mi

litară, la cursa înarmărilor, la poli
tica de forță. Adoptînd ele înse’e 
măsuri concrete în acest sens, țările 
europene pot influența în mod con
siderabil evoluția evenimentelor în 
direcția destinderii ; pot contribui la 
crearea unei ambianțe de colaborare 
fructuoasă între toate statele de pe 
continent. Pentru promovarea unui 
asemenea climat, este esențială așe
zarea raporturilor între state pe te
melia principiilor independenței și 
suveranității naționale, a egalității în 
drepturi, a neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia au reafirmat încă o dată, 
— în acest Apel — propunerile lor 
îndreptate spre lichidarea divizării 
lumii în blocuri militare opuse. Se 
cunoaște că în repetate rînduri, par
tidele și guvernele țărilor socialiste, 
subliniind că o asemenea împărțire 
în blocuri este în contradicție cu ten
dințele dezvoltării sănătoase a vieții 
internaționale și reprezintă o piedică 
în calea colaborării internațional^,

Const MITHA

Marin VASILE
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid, președintele 
Consiliului popular al județului 

Ialomița
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Etica
Paraschiva Năstase, In vîrstă 

de 85 ani (com. Roșiori — Ba
cău) a trimis o scrisoare la 
procuratura județului Neamț. 
„Mă aflu într-o stare destul de 
grea — scrie femeia. De S 
ani sint bolnavă la pat. Nu am 
nici un ajutor de la nimeni. Am 
un fiu care de mult m-a uitat. 
Rog ca fiul meu să fie obligat, 
prin lege, a-mi da și mie un 
ajutor, măcai- ca unui străin, că 
nu voi mai avea mult..." Procu
ratura județului Neamț ne in
formează că este vorba despre 
Constantin Năstase, profesor în 
Roman (str. Smirodava, bloc 6, 
ap. 5). Organele de resort vor 
face ca acest „fiu" să suporte 
rigorile legii pentru fapta sa 
profund inumană. Acestea sînt 
principiile etice în care-i edu
cați pe elevii dv., d-le profe
sor ?

MEȘTEȘUGARII POT LUCRA
1 LA DOMICILIU

Dar cooperația nu perseverează în valorificarea 

acestui izvor de venituri și producție suplimentară

Năzdrăvanii
Totul a pornit de la niște fu

raje pentru coloana îtipo a în
treprinderii de industrie locală 
din Fălticeni. Mîncau, necuvîn- 
tătoarele. cit mîncau — in 
schimb se îngrăsau gestionarul 
Ion Davidel. căruțașul Mihai 
Haidău și manipulantul Ion Ma- 
rișca. Cei 
întocmeau 
parare și 
nutrețului 
nii. Pînă ____ . .
delapideze pe această cale 55 000 
lei. Dar, pînă la urmă, caii tot 
s-au dovedit năzdrăvani. Pasă- 
mi-te. neavînd furaje, mîncau 
jăratec. Numai asa se explică 
„focul" cu care si-au apărat 
cauza. Fapt pentru care cei 
trei îngrijitori hipo... au rămas 
de căruță.

trei „descurcăreți" 
acte fictive de cum- 
dare în consum a 
și îsi însușeau ba- 
acum au reușit să

Ocrotiți 
fauna!

Vestitori ai primăverii, păsă
rile călătoare au pornit din nou 
în zborul lor temerar spre me
leagurile noastre. Dar primăva
ra, capricioasă, le-a întîmpinat 
cu frig și zloată. Numeroase pă
sări — berze și lebede — sînt 
amenințate cu înghețul_ și înfo
metarea, 
(Albești 
în zona 
gem un 
speranța 
ce nu si persoane particulare, 
în special pionierii ’?) vor, lua 
măsuri corespunzătoare de a- 
dăpostire si hrănite 1st acestor 
îndrăgite exemplare din bo
gata noastră faună.

pe lacul Cerbureni 
de Argeș) precum si 
Bistrița-Năsăud. Tra- 

semnal de alarmă, în 
că ocoalele silvice (de

Dezvoltarea continuă a industriei 
bunurilor de consum nu exclude 
pe cea a micii industrii casnice. 
Oricît de mult va crește diverși^ 
tatea produselor marilor întreprin
deri. obiectele lucrate de mînă îsi 
vor păstra locul datorită originali
tății lor, notei specifice ținutului din 
care provin.

Cooperația meșteșugărească a 
fructificat într-o mare măsură a- 
ceastă sursă inepuizabilă pentru di
versificarea produselor de consum. 
Există, numeroase cooperative care 
reunesc în atelierele lor mii de oa
meni al căror talent si pricepere 
se concretizează în produse apre
ciate. Pentru folosirea mai bună a 
forței de muncă existente la sate 
în anumite perioade ale anului, a 
atragerii în sfera producției de bu
nuri de consum si a femeilor cu 
copii sau a altor persoane. în ul
timii doi ani s-a extins sistemul 
muncii la domiciliu. Acest sistem 
prezintă numeroase avantaje pen
tru cooperative. Sporul de produc
ție obtinut nu necesită cheltuieli de 
investiții pentru localuri, regie etc. 
în prezent, 17 la sută din totalul 
cooperatorilor, adică circa 28 000 de 
persoane lucrează la domiciliu. Va
loarea producției realizate integral 
prin acest sistem a fost în 1968 de 
circa 400 milioane Iei. ceea ce ar 
fi necesitat. în cazul executării în 
secțiile cooperativelor, investiții su
plimentare în construcții si utilaje 
de aproximativ 160 milioane lei. De 
menționat că aceste cifre s-au re
flectat pozitiv în magazine prin o- 
ferta mai diversă la anumite cate
gorii de produse. Sînt cooperative 
meșteșugărești ca acelea din Brea
za, Topoloveni și Tismana. care se 
evidențiază prin rezultatele obținute 
în valorificarea tradițiilor folclo- 
rice. a căror producție se bizuie. în 
principal, pe munca la domiciliu a 
cooperatorilor. Tovarășul Liviu Bota, 
vicepreședintele Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești din 
județul Mures ne-a relatat că mun
ca la domiciliu în cadrul coope
rativelor meșteșugărești este, tot
odată. o sursă de venituri supli
mentare pentru populație: anual 
pentru lucrări astfel executate se 
plătesc 4—5 milioane lei. în cadrul 
cooperativelor „Arta mobilei". „Tex- 
tila-Mureș". cooperativei invalizilor 
„Mureșul", toate din Tg. Mureș. 
„Prestarea“-Sighișoara, „Deservirea"-' 
Sîngiorgiu de Pădure, se execută o 
gamă mare de produse de artiza
nat, mobilier, articole de uz casnic, 
confecții ș.a. atît pentru fondul pie
ței, cit și pentru export. Pentru ex
tinderea sistemului muncii la do
miciliu, exisță la uniunea județea
nă mai multe studii si proiecte. în 
acest sens un început promițător

prezintă executarea unor sortimente 
de încălțăminte tip „Romarta" — 
mult apreciate pe piață — precum 
și a covoarelor românești și orienta
le. Acest sistem oferă, totodată, 
posibilitatea valorificării îndemî nă
rii multor oameni vîrstnici sau cu o 
capacitate de muncă redusă care vor 
să-Si ocupe timpul în mod folosi
tor. „Munca la domiciliu. îmi dă o 
deosebită satisfacție — ne spunea 
pensionarul Stefan Sarkany din Tg. 
Mureș. Fiind suferind, medicii mi-au 
recomandat o activitate care să mă 
pasioneze si să mă recreeze în a- 
celași timp. Așa am învătat să e- 
xecut diferite obiecte de, artizanat 
din deșeuri de fier si tablă forjată 
combinată cu os". Colecția de ar
ticole de artizanat a acestuia este 
deosebit de interesantă. Sînt zeci 
de piese de o frumusețe rară, dan
telate în fier si os : candelabre, su
porturi de ghivece, farfurii, scru
miere. mese cu. mozaic, lămpi or
namentale cu diferite figuri de a- 
nimale si păsări.

într-o analiză făcută recent la 
UCECOM s-au subliniat rezultatele 
bune obținute pînă acum în a- 
ceastă direcție, desprinzîndu-se tot
odată concluzia că există importan
te rezerve de 'forte ce ar putea fi 
atrase în circuitul muncii la domi
ciliu. în raport cu nevoile de creș
tere si diversificare a producției de 
bunuri de consum si artizanat. Sînt 
județe în care cooperativele meș
teșugărești folosesc într-o proporție 
neînsemnată sistemul muncii la do
miciliu : doar 90 de persoane în ju
dețele Alba si Vrancea, 70 în Hu
nedoara. 13 în Bistrita-Năsăud, 9 în 
Vaslui ; în județul Botoșani nu se 
aplică deloc această metodă. Si nu 
s-ar putea spune că în aceste zone 
nu există bogate tradiții ce ar pu
tea fi valorificate. Se constată chiar 
că unele produse specifice anumi
tor localități sînt pe cale de dis
pariție : homespunul de Covasna, 
covoarele maramureșene de Sighet 
și Botiza, care se produc astăzi în 
cantități cu totul neînsemnate.

Care sînt cauzele ce stau în ca
lea dezvoltării muncii la domici
liu ? Una dintre ele este sistemul 
defectuos de aprovizionare cu ma
terii prime si materiale. Aceasta se 
datoreste în primul rînd minimali
zării de către unii furnizori a o- 
bligatiilor asumate fată de coope
rativele meșteșugărești. Se consta
tă însă și un fapt paradoxal: în 
timp ce cooperativele au goluri se
rioase în aprovizionare. în întreprin
derile industriale zac importante 
cantități de. deșeuri cere ar putea 
fi valorificate. De ce nu se face 
transferul necesar ? „Din cauza for
malităților greoaie, ne explică to
varășul Tdrok, vicepreședinte 'al U- 
niuriii județene a .• cooperativelor

Răi platnici
Uzinele „23 August" din Ca

pitală au construit și montat 
(prin contract) șapte recipiente 
sferice cu o capacitate de 1 000 
mc fiecare. La recepția lucră
rii. beneficiarul — rafinăria 
Brazi — nu s-a declarat întru 
totul mulțumit, solicitînd reme
dierea defecțiunilor constatate. 
Lucru pe care uzina bucu- 
resteană l-a făcut. Ba. mai 
mult, a efectuat si unele lu
crări suplimentare care au aviLt 

o substanțială 
a calității reci- 

Pînă aici, toate în 
Vasele sînt bung, 

este insă 
refuză (si 
achite lu- 

efectuate

drept rezultat 
îmbunătățire 
pientelor. 
regulă, 
funcționează. Altul 
necazul. Beneficiarul 
cam de multișor) să 
crările suplimentare 
— repetăm — în avantajul lor. 
Suma nu-i de lepădat. Peste 
700 000 lei. Conflictul a ajuns ' 
la Arbitrajul de stat, unde s-a 
dat cîstig de cauză uzinei bucu- 
reștene. Cu toate astea, rafină
ria Brazi încă nu s-a confor
mat hotărîrii. Ce-or fi vrînd 
dumnealor ? Si sătul, si cu slă- 
nina-n desagă, nu se poate.

Fluiere
n-au ?

O metodă sui generis : Fabrica » 
de cherestea Cozmești (Galați) 
nu vinde nimănui deșeuri 
lemne rezultate din procesul 
producție, dacă nu cumpără 
cozi de ciocane. în valoare __ 
10 lei bucata. Zice-se că fabrica 
ar fi executat o comandă de 
8 000 bucăți de cozi de ciocan 
pentru diferite întreprinderi, 
dar care au fost refuzate pe mo
tiv că... sînt prea bune. Un pe
tiționar. cumpărător de lemne, 
ne întreabă ce-i de fă,cut. Un 
făcălet I în fata acestui ..argu
ment". „omul cu ideea". din 
fabrică, ar avea toate motivele 
să redevină serios.

de 
de
$1 

de

Foto : S. Cristian
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meșteșugărești Covasna. Fabrica 
„Oltul" din Sf. Gheorghe dispune 
de cupoane pe care bucuroasă ni 
le-ar ceda. Pentru aceasta însă este 
nevoie de repartiție de la minis
ter. La fel se întîmplă si cu de- 
seurile de lemn de la fabricile de 
mobilă". Intr-adevăr, se simte ne
voia simplificării formularisticii 
pentru a înlesni accesul cooperati
velor la această importantă sursă 
de materii prime precum si cea a 
stabilirii unor prețuri care să sti
muleze la utilizarea lor deoarece, 
în prezent, prețul acestora este mult 
prea apropiat de cel al materiilor 
prime normale. Mai sînt si alte re
surse locale insuficient folosite : u- 
tilizarea lemnului de prun, păr sau 
dud — în realizarea unor produse 
de artizanat, cultivarea si achizi
ționarea anumitor plante pentru îm
pletituri solicitate de populație și 
la export — sînt doar două e- 
xemple. ele puțind fi înmulțite.

Un alt aspect de mare însemnă
tate pentru extinderea muncii la 
domiciliu îl constituie accesibilita
tea produselor, condiționată de pre
țul lor de vînzare. direcție în care 
s-ar putea aduce îmbunătățiri. în 
prezent. în prețul de cost al o- 
biectelor lucrate la domiciliu se 
Includ automat si cheltuielile de 
regie — chirie, căldură, lumină etc. 
ale secțiilor cooperativelor. în a- 
plicarea impozitului pe circulația 
mărfurilor la unele produse de ar
tizanat (ii, fote si la alte obiecte) 
procentul respectiv se aplică o dată 
la nînza ce se țese pentru ele și 
încă o dată la produsul finit. Pro
duselor întreprinderilor republicane 
integrate acest impozit li se apli
că o singură dată, la sfîrșit. Toat.e 
acestea încarcă artificial prețul de 
desfacere al produselor, motiv care 
determină organizațiile comerciale să 
aibă rețineri în contractarea lor. 
Consecința : absenta unor articole de 
mare utilitate de pe piață. Repre
zentantul Uniunii județene a coo
perativelor mesteșugărești-Iasi spu
nea că. de pildă, fularele, in de
sene mai deosebite, jachetele lu
crate de mînă sînt sortimente care 
lipsesc din magazine deși, chiar în 
județ, sînt posibilități de a le pro
duce. Calea lor spre cumpărător 
este însă barată de cauzele mai sus 
amintite.

Nedezvoltarea. dintr-un motiv sau 
altul, a muncii la domiciliu a dus 
la ocuparea unor importante spatii 
industriale, a unor utilaje de mare 
productivitate cu produse de genul 
plicurilor, al pungilor din sectorul 
cartonajelor. al cearșafurilor și al 
altor produse simple care se pot 
produce mult mai economicos prin 
munca la domiciliu. E limpede că 
toate aceste mijloațre materiale., e- 
liberate. ar' putea da un ' randament 
mult mai mare Droducînd articole 
complexe, de o tehnicitate ridica
tă. Nu este nedlilabiiă nici consta
tarea că în condițiile muncii la 
domiciliu, numărul salariatilor teh- 
nico-administrativi este foarte re
dus.

Argumentele în favoarea valori
ficării inestimabilei surse de di
versificare a produselor oferite 
populației — munca la domiciliu — 
sînt numeroase. Măsurile judicioase 
ce se preconizează pentru viitor se 
constituie intr-un răspuns construc
tiv. A fost jalonată clar ordinea „dd 
atac" a problemelor ce vor trebui 
rezolvate în raport foarte strîns cu 
cerințele. Dată fiind apropierea des
chiderii sezonului turistic forțele 
muncii lg domiciliu vor fi îndrep
tate. îndeosebi, spre articole speci
fice turismului. Anul acesta se pre
vede că peste două milioane de tu
riști străini ne vor vizita tara. La 
această cifră poate fi adăugată a- 
ceea. la fel de mare, a turiștilor 
români. Această creștere obligă coo
perația meșteșugărească la lărgirea 
eamei de servicii si de produse des
tinate acestei categorii de cumpă
rători. Colaborarea De plan local a 
factorilor interesați din comerț, coo
perația de consum, cooperația meș
teșugărească si O.N.T. în vederea 
investigării competente a posibilită
ților existente, corelării activității 
la domiciliu cu cererile comerțu
lui. diferite de la feezon la sezon, se 
impune cu necesitate pretutindeni, 
acordîndu-se o atentie deosebită ju
dețelor unde această activitate este 
mai nutin dezvoltată, centrelor cu 
tradiții în arta populară precum și 
celor în care industria nu ab
soarbe. în întregime. forțele de 
muncă disponibile.

NOUTĂȚI 

TURISTICI
e în cadrul măsurilor pentru 

dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a turismului în tara noas
tră, în afara construirii unor 
noi unități de cazare și alimen
tație publică la nivelul cerin
țelor turismului international, o 
atentie deosebită se acordă și 
înzestrării stațiunilor montane 
cu mijloace de transport si agre
ment corespunzătoare. în acest 
sens, în stațiunile de munte au 
început lucrările de construcție 
a patru teleferice : Sinaia — 
Cota 1 400. Cota 1 400 — Mun
tele Furnica, Poiana Brașov — 
Kantzer, Brașov — Muntele 
Tîmpa. Telefericul de la Poiana 
Brașov este destinat transportu
lui turiștilor pe Postăvarul, la 
o altitudine de peste 1 600 m. A- 
cest teleferic, echipat cu cele 
mai moderne instalații de co
mandă și siguranță, se va depla
sa cu o viteză de 7 m pe se
cundă, cabinele vor avea o ca
pacitate de 40 de locuri fiecare, 
iar linia cablului, susținută de 
un singur pilon amplasat în mij
locul versantului, va fi condusă 
la înălțimea necesară în așa fel 
încît pasagerii vor avea un larg 
cimp de vizibilitate asupra în
tregului peisaj. Telefericul ur
mează a fi terminat în cursul a- 
cestui an.

O Oficiul Național de Turism 
din România, împreună cu di
recția NAVROM din Ministerul. 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, a stabilit itinerarele 
croazierelor ce vor ti efectuate 
în cursul anului 1969 de moto
navele maritime si fluviale. Ast
fel, elegantul și confortabilul 
vas „Transilvania" va naviga 
pînă în luna iunie pe diferite 
rute în Marea Neagră și Marea 
Mediterană. iar în timpul verii 
va întreprinde circa 50 de curse 
între Constanta și Istanbul 
După aceea vor fi reluate croa
zierele și în Marea Mediterană. 
De asemenea, cu motonavele 
fluviale „Oltenița" și „Carpati" 
se vor organiza croaziere dună
rene în perioada mai — octom
brie pe traseul Viena — Buda
pesta — Belgrad — Turnu-Seve- 
rin — Giurgiu — Hîrsova și re
tur.

i între balastieră și de- 
i pozitul de pietriș era un 
i șanț. Un șanț săpat cu 
, mult înainte de alt șan- 
, tier. Peste el s-a așezat 
, o scîndură groasă de S 

milimetri, drept punte.
' Fiind scîndură îngustă și 
1 muncitorul grăbit.
1 întîmplat accidente.
i deau roabele- în
i S-au pus — după 
, cercetări — două 

duri. Inovația n-a
'’i feznltatei Roaba
' ' grea si balansul cam ma-
1 re, se rupea puntea
' mijloc.
r — Ce facem ?
, — Să punem opt scîn-
, duri, prinse cu scoabe.

— Ca să nu ne mai 
doară capul, să punem 
vreo 16.

1 ■ Comisia, constituită în
1 acest scop, a votat în bloc 

pentru 16 scînduri de 3 
milimetri grosime. A fost 
chemat un maistru să ia 
lucrarea în primire.

— Cine-mi dă bonul ?
— Ce bon ?
— Să scot scîndură 

depozit.
— Așa e.
Comisia a intrat 

nou în dezbateri-
— Să facem puntea 

mai din 8 scînduri; tre
buie să ne gîndim și la 
economii, ce dracu!

— Se rupe din 8.
— Facem alta.
— Și pe-alea opt sctn- 

duri cum le scoți ?
— Așa e. Șeful depozi

tului nu-ți dă fără bon 
nici un capăt de lemn.

— Să facem puntea din 
deșeuri, din 
zit.

— Se rupe 
cărcată.

— Am o 
care pretind.

— Ia spune-o, 
bună, te trecem la primă.

— Să facem un pod de 
beton.

— Idea nu-î rea. O vo
tăm ?

s-au
Că- 

sanț. 
lungi 
scin

dat 
fiirtd' ■

Breloc pe 
cinste

de 
u-

Salariat al Institutului 
proiectări pentru industria 
șoară. inginerul Hary Fris- 
chman din Capitală făcea dese 
excursii peste hotare. La îna
poiere. aducea diferite suveni
ruri. pentru care nu plătea taxe 
vamale si pe care le comercia
liza prin magazinele „Consigna
ția" din București. Brasov. Si
biu. Tg. Mures. Le depunea pe 
numele unor colegi si cunoș
tințe. Pînă la urmă, șiretlicul 
dumnealui n-a. folosit la nimic. 
Organele de anchetă au găsit 
asupră-i obiecte de contraban
dă, precum și numerar. în to
tal 42 000 lei. Acum i s-a pre
gătit un „suvenir" pe măsura 
faptelor sale.

de

cu
„Scînteii1

Rubrică redactata
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

SESIUNI DE CONSTITUIRE
A CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
In alte 11 județe ale țării au 

avut loc, marți și miercuri, .se
siuni de constituire a consiliilor 
populare județene. Cu acest pri
lej, deputății recent aleși au a- 
bordat o serie de probleme pri
vind dezvoltarea economică, edi- 
litar-gospodărească și social-cul- 
turală a localităților, buna gospo
dărire și înfrumusețare a orașelor 
și satelor, îmbunătățirea continuă 
a deservirii populației. De ase
menea. au fost analizate căile și 
mijloacele prin care pot fi trans
puse în viață propunerile făcute 
de cetățeni în cadrul campaniei 
electorale. Participanții au subli
niat că în vederea realizării a- 
cestor importante sarcini este 
necesar ca deputății să se spri
jine pe aportul larg al maselor 
de oameni ai muncii, pe inițiativa 
și priceperea acestora. Ei și-au 
exprimat hotărîrea de a munci 
cu însuflețire pentru a înfăptui 
sarcinile majore pe care con
ducerea de partid le-a pus în fața 
organelor locale ale puterii de 
stat și au stabilit măsuri concre
te menite să asigure dezvoltarea 
complexă a județelor, conform 
programului general de propășire 
multilaterală a patriei elaborat 
de Congresul al IX-lear și de 
Conferința Națională a P.C.R.

Sesiunile au fost precedate de 
plenare ale consiliilor Frontului 
Unității Socialiste în care s-a 
analizat felul cum s-a desfășurat 
recenta campanie electorală.

în cadrul sesiunilor au fost 
alese comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, pre
ședinții și judecătorii tribunalelor 
județene, judecătorii celorlalte 
judecătorii din cuprinsul județu
lui, procurorii șefi și au fost nu
miți conducătorii organelor locale 
ale miliției, secretarii comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județene, precum și ceilalți 
conducători ai organelor județene 
de specialitate ale Administrației 
de stat.

Ca președinți al comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
județene au fost aleși tovarășii : 
GEORGE HOMOȘTEAN (Alba), 
GHEORGHE NĂSTASE (Argeș), 
ADALBERT CRIȘAN (Bistrița- 
Năsăud), GHEORGHE GHINEA 
(Botoșani), GHEORGHE PANĂ 
(Brașov), NICOLAE MIHAI 
(Brăila), ION SIRBU (Bu
zău), RICHARD WINTER (Si
biu), VASILE MARIN (Ialomița), 
IOSIF UGLAR (Satu Mare), 
PETRE DĂNICĂ (Vîlcea).

(Agerpres)

De la „NAVROM"
Direcția generală a navigației 

civile „Navrom" anunță redeschi
derea punctelor de trecere a Du
nării cu bacurile, pentru toate ca

tegoriile de autovehicule din zo
nele Brăila — Măcin, Giurgeni — 
Vadul Oii, Galați — 23 August.

(Agerpres)

— Eu mă abțin.
— Și eu.
— Dar de ce ?
— Pentru un 

buie deviz.
— Ba și-un 

pentru calculat 
ța, deschiderea 
un pod nu se face ușor.

— Am eu un bunic care 
a lucrat la podul de la 
Cernavodă. A lucrat , cu 
Saligny. li dădea și țigări.

— Și cum îl pontăm pe 
bunic ? ■

pod tre-
specialist 
rezisten- 
curbei;

— Haideți la fața locu
lui să facem un calcul.

Membrii comisiei au 
ieșit pe teren, dar drace ! 
n-au mai găsit nici un 
șanț. Au chemat un șef 
de echipă.

— Unde e șanțul ?
— Ce șanț ?
— Păi n-a fost 

punte ?
— A fost.
— Și undg-i ?

cînd am intrat în ședință 
: mai era.

aici o

Aseară

atunci să vă dau alt 
exemplu.

Trec foarte des pe la 
Sinaia și cam de un an șt 
jumătate dacă nu trei, 
observ că în dreptul Uzi
nei de mecanică fină se 
tot lucrează la un pod. 
Odată am oprit mașina 
și i-am întrebat pe 
dări:

— Prin anul 1979, 
colo, îl terminați ?
-..-r- .Mi-e teamă că o

po-
în-

— L-au astupat.
— Cine ?

Ha să fmem

cu roaba în-
idee pentru 
Si o primă.

de-i

lemn putre-

să-l S 
dărîmăm iși o. s-o. luăm y 

. ..de la început,.. Așteptăm C 
niște specialiști de la ț 
București. jf

— Ce specialiști ? >
— Domnule, proiectul > 

a fost aprobat, am făcut \ 
lucrări în jur de două mi- X 
lioane și deodată... \

— Deodată, ce ’ C
.— Vezi dumneata klea ? 

două case ? f
— Ce e cu ele ?
— Podul vine chiar pe 

ele. în proiectele aproba j 
te era prevăzută demola- > 
rea lor.

— Și de ce nu le de
molați ?

— Nu e voie. E inter
zis- Vine de la București, 
clim am spus o comisie 
să studieze posibilitatea 
mutării podului ori...

— Dacă nu era voie să 
se demoleze casele, de ce 
s-a aprobat proiectul ?

— S-a format o comi
sie și pentru cercetarea 
acestei cauze.

Am mai trecut odată pe 
acolo. î-am întrebat pe 
podari:

— Ei, a fost comisia ?
— A fost. S-a aranjat.

Nu se poate găsi o altă 
variaătă a podului. Cele 
două case au ghinion. 
Sint sortite pierzaniei-

— Dar dacă nu e voie ? 
Cum o să vă descurcați ?

— Mai treci dumneata 
pe aici și dacă aflăm ceva 
îți spunem.

N-am mai trecut de 
mult pe acolo. Ce-o fi cu 
podul, nu mai știu.

foileton de Nîcuță tănase

— Il facem Zilier, avem 
dreptul.

— Și dacă ne „agață" 
controlul cu un bunic pe 
ștatul de plată ?

— Mă duc eu la Cerna
vodă și copiez podul la o 
scară mai mică. II iau și 
pe bunicu. Va munci vo
luntar. Mă ocup eu să-l 
conving.

— Dar dacă facem un 
tunel pe sub șanț ? Costă 
mai ieftin. Luăm de la 
fundații excavatorul și 
din cinci scafe-..

Comisia a înclinat spre 
tunel.

— Cei care l-au săpat. 
De doi ani au uitat să-l 
astupe Le-am dat eu te
lefon Si si-au făcut timp 
ca să vină- Nu mai e nici 
un șanț.

Ieri am citit un raport 
al comisiei de la acel șan
tier. în raport era scris: 
„Avem rezultate frumoa
se. între balastieră și de
pozitul de pietriș nu mai 
avem greutăți. Am rezol
vat problema cu șanțul".

Atît deocamdată.
Dacă povestea asta vi 

se pare din cale afară de 
exagerată. incredibilă,

Rodica ȘERBAN 
Lorand DEAKY

(Urmare din pag. I)

bărbat se uită cu admi
rație la mine. E firesc să 
nu treci pe stradă cu pri
virile în pămînt sau în
cruntat... Mi s-a întîmplat 
însă ca într-o singură zi 
să fiu acostată de citeva 
ori. urmărită, tracasată și 
în cele din urmă insulta
tă. Ce aud cîteodată...

O explicație 7 Cea de 
care vorbeam mai sus : 
anonimatul.

Se întîmplă uneori ca o 
fată urmărită si insultată 
să se adreseze unui mili
țian. De obicei. în aseme
nea situații, curajosului cu
ceritor îi sfîrîie călcîiele. 
Dar...

— De ce nu vă adresați 
unui bărbat, unui trecă
tor oarecare, rugîndu-1 să 
intervină ?

— Am făcut-o de citeva 
ori, dar m-am lăsat pă
gubașă. Am auzit aseme
nea răspunsuri : „Si ce-mi 
spui mie. domnișoară ? Ce, 
sint tatăl dumitale ?“ sau 
„Ce. sînt milițian ?“ : „Ei. 
ai zis si mata ceva, nu se 
poate...".

Dar cei care înjură cit 
îi tine gura, cei care îm
brâncesc. umplu trotuarele 

,d,e coji și hîrtii. „găstile" 
zgomotoase, bețivanii — 
de cite ori sînt puși la 
punct ? Si ei îsi văd ..de' 
treabă". Ce le dă acest sen
timent de siguranță ? O 
îndelungată experiență ca
re i-a învătat că .-.oamenii 
nu se amestecă". De pri

sos a mai sublinia că tem
peratura civilizației străzii 
s-ar ridica simțitor dacă 
fiecare ar da o ripostă fer
mă acelor elemente care 
infestează, ici-colo. peisa
jul cotidian.

Comportarea necivilizată 
pe stradă ne face să con
statăm si decalajul cp e- 
xistă între nivelul tehjiic si 
cel moral al civilizației. Un 
singur exemplu : șoselele 
modernizate ce au împîn- 
zit tara sînt. neîndoielnic, 
un semn de civilizație. Nu
mărul tot mai mare de au
tovehicule. diversele tăbli
țe indicatoare, regulamen
tul de circulație — alte 
semne de civilizație., Dar 
poate fi taxat altfel decît 
un necivilizat șoferul Vio
rel Bindea (21—MS—1 088) 
din Tîrnăveni, care, o dată 
„scăpat" pe șosea a inceput 
să navigheze cînd pe stingă, 
cînd pe dreapta dinadins ca 
să încurce circulația, ca sâ 
producă dezordine, dînd 
drumul Instinctelor sale pi
raterești 7 Cea mai bună 
dovadă că așa stau lucru
rile este faptul că, după 
ce a „reușit" să răstoarne 
în șanț o altă mașină, a 
oprit camionul și a admi
rat priveliștea rîzînd sa
tisfăcut

Un alt exemplu, și mai 
grăitor. Șosea, automobil 
plus magnetofon, plus ca
bană personală. Patru ele
mente de civilizație și au
torul unei grave întîmplări: 
Szâsz Iuliu. gestionai- din 
Miercurea Ciuc. însoțit de 
încă un bărbat și de două

femei (nu soțiile, ele dor
meau...) merge cu mașina 
la cabană, chefuiește în 
lege toată noaptea în sune
tele magnetofonului și la 
întoarcere, pe șosea, acci
dentează grav un trecător 
după care fuge de la locul 
accidentului. Barbarie pe 
asfalt I Cu ce s-a dovedit 
vrednic acest suflet primi
tiv. de avantajele pe care

blice. Incadrabile în arti
colele Codului penal, mani
festări ca mita, abuzul, fa
voritismul ș.a. sînt, evident, 
și acte care contravin spi
ritului de civilizație. So
cietatea noastră nu poate 
tolera alte raporturi pu
blice între oameni decît 
cele bazate pe normele de 
dreptate și echitate, care 
exprimă esența . relațiilor

toare a civilizației Cu atît 
mai mult distonează aspecte 
de felul celor pe care le 
discutăm.

Sînt penibile spectacole 
ca acela al portarului Con
siliului popular al munici
piului Arad, cu uniforma 
murdară, văduvită de doi 
nasturi, cu mîinile nespă
late de cine știe cînd : pe 
deasupra, si grosolan in

Sau : în toate (excepțiile 
vor confirma regula) insti
tuțiile din țară, curățenia 
localului se face în aceleași 
ore în care funcționează 
instituția respectivă (cu un 
decalaj de o oră-două la 
unele). Mergi să depui o 
cerere, în lift te întovără
șește o găleată cu zoaie ; 
lectura de la biblioteca pu
blică îți este acompaniată

n apărarea normelor 
de conduită socială

dezvoltarea tehnicii 1 le 
oferă ? Cu nimic 1 Seche
lele noncivilizatiei sînt 
cel mai adesea active în 
zona morală : de cele mai 
multe ori. ești obligat să 
constati un hiatus . intre 
actele necivilizate ale u- 
nui individ si avantajele 
civilizației de care el se 
bucură din Dlin.

Alteori, sechelele nonci
vilizatiei acționează acolo 
unde te aștepți cel mai 
puțin să le întîlnești : în 
incinta unor instituții pu-

socialiste. Practicile izolate, 
de felul celor amintite mai 
sus. sînt rămășițe ale unui 
fel înapoiat de a gîndi ; a 
gîndi raporturile publice 
dintre oamdni altfel decît 
legea le prevede înseam
nă, înainte de toate, a gîndi 
ca un necivilizat. Legea și 
ordinea stau la temelia ci
vilizației. Societatea socia
listă, preluînd cele mai de 
seamă cuceriri ale înainta
șilor și ducîndu-Ie mai de
parte, este, prin însăși na
tura ei, societatea promo-

relațiile cu publicul. După 
cum este penibil să vezi 
lucrători ai miliției în uni
formă, în timpul serviciu
lui, dînd un toi peste cap 
într-o bodegă. Indiferent 
de atributele cu care sînt 
învestiți, lucrătorii repre
zintă instituția. Memoria 
colectivă (să constatăm și 
să ținem seama — fără a 
judeca acum dacă este 
bine sau este rău) are da
rul să rețină și să genera
lizeze. De ce să servim 
asemenea pilde 7

de hîrîitul aspiratorului 
sau de refrenele duioase 
ale celei care spală gea
murile.

Este oare obligatoriu ca 
toate aceste utile activități 
să se desfășoare concomitent 
cu munca ce dă rațiunea de 
a fi a instituției respective? 
Ce impedimente există pen
tru ca ele să se desfășoa
re noaptea, așa cum se face 
în multe tari ? Sau măcar 
în „al doilea 8“ ?

O altă serie de sechele 
ale spiritului necivilizat în-

tîlnim în zona deservirii 
populației. Asemenea „o- 
biceiuri" ca bacșișul, vînza- 
rea mărfurilor „pe sprin
ceană", impolitețea vînzăto- 
rilor și a ospătarilor, refu
zul de a presta servicii pe 
care unitatea este obligată 
să le presteze sînt destule 
si au fost prea des amintite 
în coloanele presei pentru 
a ne simți tentati să dăm 
exemple. (De altfel, fiecare 
cititor posedă o colecție a- 
rătoasă 1) Dorim doar să 
subliniem că ele toate sînt 
chemate să dispară pe mă
sură ce spiritul civilizat 
înlătură treptat sechelele 
de care vorbim și că fie
care dintre noi este chemat. 
în numele civilizației, să 
lupte împotriva lor.

în aceeași zonă, a deser
virii, există un păcat peste 
care nu putem să trecem : 
murdăria unor localuri. 
Puține lucruri stigmatizea
ză atît de rapid și precis 
pe necivilizat ca murdăria, 
a sa. a locuinței sau a locu
lui său de muncă. Cu atît 
mai condamnabilă cu cit ea 
se manifestă în zona deser
virii publicului. Așa stau 
lucrurile la patiseria „Al
bina" din Tîrgoviște, la 
„Pate Bar" din Botoșani, 
in bufetul expres al Gării 
de Nord și altele. Cum se 
justifică acești responsabili, 
gestionari si ce mai sînt ei. 
în propriii lor ochi ? în o- 
chii Inspecției sanitare ? în 
ochii publicului ? ...între
bări la care preferăm răs; 
punsuri practice.

Oriunde, în orice chip 
s-ar manifesta ele, rămăși
țele noncivilizatiei sînt, în 
ultimă instanță, manifestări 
ale subiectivismului, ale 
zonelor încă necivilizate 
din sufletul unui om civili
zat. Nimic din condițiile o- 
biective nu îngăduie și nu 
justifică aceste manifestări. 
Ele sînt abdicări de la în
datoriri sociale elementare, 
cu atît mai dăunătoare cu 
cit insul respectiv nu răs
punde doar de sine, ci și de 
— să zicem — curățenia 
unui restaurant sau a unui 
cartier.

Să ieși în zori pe o stra
dă lucind, de curățenie, să 
cumperi o pîine caldă de 
la un vînzător politicos, să 
te urci intr-un autobuz ce 
vine la timp, să ajungi la 
locul tău de muncă unde 
totul e așezat în ordine, să 
ai acolo o floare, să iei un 
sandviș de la bufet fără 
înghesuială, să mergi seara 
la un film unde singurele 
voci ce se aud să fie cele 
ale actorilor — ce e impo
sibil în toate acestea ? De
pind toate aceste modeste, 
curente doleanțe de niscai
va făpturi extraterestre ? 
Nu; ci de fiecare dintre noi. 
Depind de forța opiniei pu
blice, de hotărîrea ei de a 
se manifesta ca atare. Este 
nevoie de o opinie publică 
activă, intolerantă, care să 
dea cuvenita replică, să ba
reze Ia timp tot ceea ce 
întinează relațiile civiliza
te. normele ' scrise și ne
scrise ale vieții noastr» 
sociale.
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toate

Subliniind contribuția de prim or
din pe care trebuie s-o aducă 
trolul financiar în apărarea si 
voltarea avutului obștesc. în 
podărirea rațională a resurselor ma
teriale și financiare ale economiei. 
Conferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1967 a precizat. tot
odată, că în acest domeniu se re
simte acut necesitatea unor îmbu
nătățiri de natură metodologică și 
organizatorică. Indicațiile conferin
ței au constituit ulterior subiectul 
unor ample dezbateri si analize la 
Ministerul Finanțelor. Din analizele 
întreprinse s-au conturat o seamă de 
măsuri : între acestea se află și re
organizarea controlului preventiv în 
ideea înființării la marile unităti 
economice a unor resorturi speciali
zate exclusiv în exercitarea aces
tei forme de control financiar.

Experimental, un asemenea com
partiment a fost organizat. încă, în 
luna mal anul trecut, la uzinele 
„23 August" din Capitală. Acțiunea 
de experimentare a fost extinsă, 
în luna decembrie 1968, în alte nouă 
mari unităti 1 industriale din Capi
tală și din tară. Ce elemente noi 
aduce în sfera activității de con
trol financiar. înființarea acestui 
compartiment ? Se impune acesta ca 
un factor de disciplinare financia
ră ? Sînt create condiții ca el să-și 
desfășoare activitatea cu maximum 
de folos pentru întreprinderi ?

înainte de a apela la sursele în 
măsură să dea răspunsuri la în
trebările formulate în anchetă, pen
tru precizarea coordonatelor, discu
ției am solicitat cîteva lămuriri tov. 
Radu Ciurileanu, revizor controlor 
general în Ministerul Finanțelor.

— Un control preventiv a exis
tat și pînă acum în întreprinderi. 
In ce cdnstau îmbunătățirile ce se 
aduc prin noua formă de organi
zare supusă experimentării ?

— în forma pe care- o experi
mentăm, exercitarea controlului 
preventiv se face de către un re
sort specializat, care reunește ca
dre tehnice și economice cu expe
riență îndelungată, recrutate din do- .. 
menille de bază ale 'activității în
treprinderii, cum ar fi aprovizio
narea. organizarea muncii, finan- 
ciar-contabil. desfacere-comercîal. 
Nemaiavînd alte sarcini, salariatii 
acestui compartiment ajung să cu
noască foarte bine operațiile supu
se controlului, ceea ce le permite 
să se pronunțe cu multă compe
tentă asupra respectării normelor 
legale privind flecare operație în 
parte. Nefiind subordonați sectoa
relor în care au loc operațiile supu
se controlului preventiv, salariatii 

■«ului compartiment pot sesiza ne- 
’ngheriți și neinfluențati cazurile 

c nerespectare a dispozițiilor le
gate. Cert este că prin înființa
rea compartimentului de control 
preventiv se ating două scopuri fun
damentale. In primul rînd. accen
tul cade pe controlul din Interio
rul fiecărei unităti socialiste si nu 
pe intervenția din afară a organe
lor specializate cum se întimplă a- 
cum. In al doilea rînd, se pun sub 
control sever toate căile care ar 
putea genera apariția fenomenelor 
negative în gospodărirea fondurilor 
întreprinderii sau prin care ar pu
tea fi încălcată disciplina financiară 
și păgubit avutul obștesc.

Să vedem care este părerea be
neficiarilor dlrecti ai acestei forme 
perfecționate de control. „Perso
nal. am convingerea că s-a găsit 
o soluție bună prin înființarea a- 
cestul compartiment specializat de 
control — ne răspunde categoric 
ing. Cicerone Gorunescu, directorul 
general al uzinei „23 August" din 
Capitală. Inițial, am avut unele re
zerve față de această idee. Acum 
însă mă declar un susținător con
vins. Cel 10—11 oameni care 
crează în compartimentul nou 
ființat, într-o perioadă destul 
scurtă au făcut o treabă foarte 
tilă pentru întreprindere. Efectul 
practic se vede, in primul rînd. 
prin stoparea și diminuarea stocu
rilor supranormative : din luna mai 
și pînă la 1 decembrie 1968 s-a 
prevenit formarea unor stocuri su
pranormative d» aproape 48 mili- 

. oane lei".
Din relatarea directorului gene

ral înțelegem că. deși s-au mani
festat evidente reticențe din partea 
unor servicii supuse controlului pre
ventiv. demarajul a fost bun. ac
tivitatea lui continuînd să fie pe 
parcurs tot mai eficace datorită 
sprijinului permanent pe care l-au 
acordat conducerii uzinei specialiș
tii Ministerului Finanțelor, care au 
colaborat cu 
compartiment, 
tentă tehnică 
lificare. „Se 
un model în 
care trebuie

eon- 
dez- 
gos-

pundere din partea tuturor salaria- 
ților în întocmirea documentelor 
care angajează fondurile fabricii". 
Utilitatea acestor resorturi speciali
zate de control preventiv au sub
liniat-o, în egală măsură, ing. Du
mitru Nistor. directorul general al 
uzinei „1 Mai" din Ploiești, și ,Ni- 
colae Szabo, contabilul-sef al ace
leiași' uzine.

Realitățile imediate din' fiecare în
treprindere unde si-a început ac
tivitatea controlul preventiv în 
noua formă de organizare dovedesc 
că soluția adoptată este viabilă și 
extrem de utilă pentru buna des
fășurare a activității economice, fi
ind de un real sprijin conduce
rilor de întreprinderi în gospodărirea 
fondurilor materiale si bănești. Deși 
a trecut o perioadă scurtă de func
ționare — nouă din cele zece com
partimente existente la ora actuală 
au fost înființate în luna decembrie 
anul trecut — s-a reușit să se pre
vină un volum însemnat de apro
vizionări peste necesar, numeroase

cheltuieli nelegale si neeconomicoa- 
se și alte acte de încălcare a dis
ciplinei financiare, care la’.sfîrșitul 
lunii ianuarie a. c. totalizau 76 d» 
milioane lei.

Nu mai puțin important este fap
tul că prin exigenta pe care o ma-- 
nifestă la acordarea vizei de con
trol preventiv, noul compartiment 
a impus tuturor acelor care. în- 
tr-un fel sau altul, angajează fon
durile întreprinderilor, un simț ri
dicat al răspunderii : orice viză de 
refuz dată unui serviciu apare de 
Ia sine aici ca o deficiență în pro
pria activitate. Fiecare viză de con
trol acordată se bazează pe o te
meinică cunoaștere a unor opera
țiuni, fenomene economice, stări de 
fapt,

Dacă Ideea creării noilor compar
timente de control preventiv 
trunește sufragiile maxime ale 
ducerilor de întreprinderi cu 
am discutat, controversate sînt 
părerile privind 
ganizatorice 
funcționării lor. 
reținut că. 
mente îsi desfășoară activitatea de 
citeva luni, nici DÎnă acum nu s-au 
precizat gradul organizational si lo
cul lor în schema structurală a în
treprinderii. Din această cauză, de 
la o unitate la alta se înregis
trează variații în ce privește com
ponenta lor si încadrarea .........
samblul celorlalte compartimente.

Păreri 
în ce privește subordonarea contro
lului preventiv. Unii din cei 
care am discutat consideră că 
cesta trebuie să fie coordonat 
contabilul șef. asa cum este 
altfel stabilit la Fabrica de ■ 
fecții și tricotaje-București și 
na „1 Mai“-Ploiești. Alții susțin cu 
multiple argumente că controlul 
preventiv trebuie -să devină unul 
din' cele mal eficace instrumente de 
conducere în mîna directorului si. 
ca atare, lui să-i fie subordonat.

Insuficient clarificată este si sfe
ra, de cuprindere de către acest 
compartiment a fenomenelor eco
nomice. La uzinele „23 August"?, de

în- 
con- 
care 
încă 
or
ale 
am

aspectele
și metodologice

Din discuții 
deși aceste comparti-

în an-

diverse se confruntă și
cu

> a— 
de 
de 

con- 
uzi-

exemplu. el își exercită atributele 
exclusiv în zona aprovizionării si, 
după cum afirma directorul gene
ral. se intenționează trecerea în vi
itorul apropiat în competenta aces
tui compartiment si a altor .laturi 
ale activității economice. Compar-

■ timentul de la uzina „1 Mai" cu
prinde 9 grupe de operații econo
mice. de Ia aprovizionare si pînă 
la desfacere, dar lasă în afara con
trolului preventiv, de exemplu, a- | 
naliza specificațiilor de materiale | 
— „documentul de bază de unde 
pot proveni multe necazuri în a- 
provizionare"; cum remarca tov. 
Siluia Muram, șefa serviciului. De 
asemenea, problemele controlului 
preventiv al salariilor nu au in
trat încă în atributele tuturor a- 
cestor servicii, iar acolo unde sînt 
totuși cuprinse, controlul preventiv 
vizează doar anumite faze ale ope
rației.

Am comunicat Direcției1 generale 
de control și revizie din Ministerul 
Finanțelor părerile bune ale condu
cerilor de întreprinderi despre ac
țiunea pe care o coordonează, dar 
am solicitat totodată factorilor de 
răspundere de aici ri unele expli
cații la observațiile *ce au fost for
mulate de cadrele ce activează în 
compartimentele amintite. „Toate 
observațiile la care vă referiți — 
și nu numai acestea — ne sînt cu
noscute. a precizat revizorul con
trolor general adjunct. Aurel Badea. 
I.e-am aflat si de la șefii com- 
part'mentelpr. de control preventiv | 
<U care am avut recent o întîlnire de ’ 
lucru la minister si sugestiile si ob- j 
s'ervațiile lor vor l’i avute in vedere | 
hu ocazia definitivării normelor de j 
lucru privind funcționarea acestor 
resorturi".

Spuneam mai înainte că experi
mentarea noii forme organizatorice , 
de control preventiv se bucură de. ■ 
indrumarea permanentă si competen- j 
ță a specialiștilor Direcției generale 
de control și revizie din Ministerul 
Finanțelor. Regretabil este că. nu în 
aceeași măsură, respectivele între
prinderi se bucură de sprijinul spe
cialiștilor din ministerele , de . resort. 
Ei și-au făcut simțită prezenta doar 
la declanșarea acțiunii, ulterior iă- 
sînd totul în seama Ministerului Fi
nanțelor. Simptomatic în acest sens 
este și faptul că la discuția de lucru 
organizată recent, cu șefii celor 10 j 
compartimente de control preventiv I 
nu au participat decît reprezentau- j 
ții a trei din cele cinci ministere 
în ale căror întreprinderi se des- I 
făsoară experimentarea.

în lunile care urmează. Minis- I 
ierul Finanțelor intenționează să j 
extindă experimentarea . la aproape i 
100 mari unităti industriale. în a- 
semenea condiții, este de la sine I 
înțeles că va fi extrem de greu | 
Ministerului Finanțelor, dacă nu a- ' 
proape imposibil, să afecteze un nu- j 
măr lot atît de mare de specia
liști oe lingă aceste întreprinderi. 
Desigur că grosul îndrumării și 
coordonării va trebui să treacă în 
aceste condiții pe umerii fiecărui 
minister de resort. Iată de ce era 
absolut necesar ca. încă în această 
etapă, specialiștii din ministere să 
se familiarizeze temeinic cu proble
mele care le pune această acțiune 
experimentală. Trebuie limpede în
țeles că perfecționarea controlului 
economic-financiar în toate verigile 
sale 
veste 
Este 
rlnța 
cărei

nu este o acțiune care pri- 
doar Ministerul Finanțelor, 

o sarcină trasată de Conîe- 
Natională a partidului, la a 
rezolvare în egală măsură sînt

chemate să-și aducă 
nisterele economice

contributia mi- 
de resort.

in oefiuneo de modernizare o Întreprinderilor textile se numârd ji Fabrica „Independența* din Craiova, dotatâ cu utilaje de înaltâ productivitate. In 
fotografie : una din secțiile fabricii Foto : M. Andrecscu

Pentru sporirea produc
ției de legume s-a întocmit 
din vreme un plan detaliat 
care stabilește suprafața ce 
se va realiza pe sortimen
te, baza materială necesară, 
prevăzîndu-se obligații pen
tru unitățile agricole, orga
nele de specialitate și mi- 
rțisterele care au ca sarci
nă să livreze materialele 
necesare. Acum, cînd am 
intrat în a doua jumătate 
a lunii martie, este cazul 
să ne întrebăm ce s-a reali
zat din acest plan.

în ce Privește obligațiile 
industriei, care are sarcina 
să livreze o serie de mate
riale necesare amenajării 
de răsadnițe și solarii, lu
crurile se prezintă, în ge
neral, bine. Din ultima si
tuație centralizată la Con
siliul Superior al Agricul
turii consemnăm : la în
treprinderile agricole de ’ 
stat materialele au fost li
vrate în proporție de 100 
la sută la lemn pentru con
strucții rurale (C. R.),
geam șî otel beton, 95 la 
sută la rame de răsadnițe 
și folii de polietilenă, 64 la 
sută la prefabricate din be
ton pentru răsadnițe. De a- 
semenea. pentru cooperati
vele agricole livrările au 
fost încheiate în întregime 
la cherestea de rășinoase. 
lemn pentru construcții ru
rale. geam si otel beton, 
iar la prefabricate din be
ton — 89 la sută, rame de 
răsadnițe — 85 la sută și 
polietilenă 78 la sută. Au 
fost luate măsuri ca unită
țile industriei să urgente
ze livrările de materiale 
îpc,î,ț. ,,în cț.trsu.1 săptămînji .

anr?-
să :se. termine această 
tine. Putem face deci 
cierea că. în cea mai 
parte, industria și-a înde* 
plinit sarcinile în ce priveș
te asigurarea materialelor 
necesare producției 
gume. Rămîne c 
cum, oamenii mun- 
agricultură să fa 
forturi corespunzătoare 
nbnțru ca ba»a materia
lă care a fost as:"U- 
rată să fie bine folosită,-* 
toate lucrările să fie execu
tate la timp. Or, în această 
privință se constată serioa
se neajunsuri.

Pentru obținerea unor 
producții extra-timpurii de 
legume s-a. prevăzut culti
varea acestora Pe o supra
față' de 114,6 hectare în ră
sadnițe, din care 100 hecta
re în cooperativele agrico
le. După cum se știe, a 
produce legume forțate în
seamnă a le cultiva în ră
sadnițe calde. într-o peri
oadă cînd afară este frig, 
deci la sfîrșitul iernii și 
începutul primăverii. Or. ce 
se constată ? Din suprafața 
de răsadnițe destinată cul
turilor de, legume forțate 
s-a realizat numai 48 la 
sută îri întreprinderile a- 
grlcole de stat si 40 la sută 
în cooperativele agricole. 
Puțin, foarte puțin dacă ți
nem seama cît este de îna
intat timpul. Lucrările res-

pective sînt întîrziate în 
toate județele și îndeosebi 
în cele în care se cultivă 
suprafețe mari cu castra
veți cum sînt Bihor, Sălaj, 
Arad, Cluj etc.

în această perioadă, o 
mare atenție trebuie acor
dată însămînțării și repica- 
tului în răsadnițe a legume
lor din epoca 
care 
nor 
tate 
care 
cîmD 
pericolul brumelor, 
această privință se consta
tă o serioasă rămînere în 
urmă. în întreprinderile a- 
gricole 
79,8 ha 
prevăzut a se realiza 
fost pregătite 63,2 
și din care s-au semănat și 
repicat numai 53 ha. în co

a doua de 
depinde asigurarea u- 
răsaduri bine dezvol- 
la roșii, ardei, vinete, 
vor trebui plantate în 

îndată ce va trece 
Și în

de stat din cele 
răsadnițe cît s-a 

au 
ha

\ . ' > 
materialele au fost aduse 
in unități, nu se lucrează 
decît sporadic la amenaja
rea de răsadnițe și însă- 
mîntarea lor. într-una din 
zilele trecute, la cooperati
va agricolă Balta Doamnei 
lucrau doar cîțiva tîmplari. 
Mult întîrziată este amena
jarea răsadnițelor — ca să 
nu mai vorbim de solarii — 
si la cooperativele agricole 
Ariceștii-Rahtivani, Buda- 
Palanca, Tîrgșoru-Vechi, 
Berceni etc. Direcția agri
colă și uniunea județeană 
a cooperativelor motivează 
rămînerea în urmă în ce 
privește amenajarea răsad
nițelor prin lipsa biocom- 
bustibilului și cer soluții de 
la Consiliul Superior al A- 
griculturii. Orice specialist 
agricol știe însă că lipsa 
gunoiului de grajd la ame
najarea răsadnițelor poate

terminate ? Așa cum re
zultă din analiza situației la 
cooperativele rămase în 
urmă, întîrzierile sînt de
terminate de serioasele de
ficiente de ordin organiza
toric ce se manifestă în a- 
ceste unități. La Radomi
resti. de exemplu, nu s-au 
reparat la timp ramele, 
nu s-au înlocuit, geamurile, 
a. intîrziat transportul gu
noiului de grajd, la care se 
adaugă și lipsa de.sămînță.

în aceste 
condițiilor 
se lucrează 
cîmp. în . .
amenaja răsadnițe, se poate 
face repicatul — lucrări o- 
bligatorii pentru obținerea 
unor producții timpurii de 
legume. întrucît baza mate
rială a fost în cea mai mare 
măsură asigurată, se cere 
urgentarea amenajării ră-

zile, datorită 
meteorologice, 
mai greu în 

schimb, se pot

LUCRĂRILE AGRICOLE DE SEZON

N GRĂDINILE

operativele agricole supra
fețele însămințate și repi- 
eate' pînă la această dată 
reprezintă numai 60 la sută. 
Se constată mari rămîneri 
în urmă în această privin
ță. îndc-osebi în județele 
Argeș. Bacău, Br,ăila, Bu
zău, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, 
Olt, Prahova, Teleorman, 
Vaslui, Vrancea și altele. 
Asa cum s-a arătat, mate
rialele necesare au fost a- 
slgurate din timp. De ce 
lucrarea este atît de, în
tîrziată ? în multe locuri 
se invocă timpul nefavora
bil. Cauzele sînt însă mai 
mult de ordih subiectiv. în 
județul Prahova, de exem
plu, nu s-au însămînțat și 
repicat nici jumătate 
suprafețele 
răsadnițe 
Această 
urmă 
faptul 
perative agricole nici nu 
și-au ridicat materialele ne
cesare.

din 
cultivate în 

din prevederi, 
rămînere 

este explicată 
multecă

în 
de 

eoo-

ti suplinită prin folosirea 
paielor și. a diferitelor de
șeuri agricole cărora li se 
adaugă azotat de amoniu. 
Alunei de ce se caută so
luții la „centru" în loc să 
vadă ce se poate face De 
plan local ?

Mult ramase.în urmă sînt 
pregătirile pentru cultiva
rea legumelor în județul 
Olt. De pildă, la * 
țările din urgența 
s-a realizat nici, 
din suprafață, iar 
este abia la început. La di
recția agricolă se aduce 
drept justificare „timpul 
păcătos". E adevărat, iarna 
s-a prelungit destul de mult 
si aici, dar numai iarna e 
de vină 7 De ce, in aceleași 
condiții de climă, alături 
de cooperative agricole ca 
cele din Verguleasa Văleni, 
Radomiresti, unde răsadni
țele sînt aproape goale, sînt 
altele ca Teslui, Vulturești. 
Brîncoveni, unde însămîn- 
tările în răsadnițe sînt

însămîn- 
a Il-a nu 
jumătate 
repicatul

sadnițetor pentru ca toate 
unitățile agricole să aibă 
răsad corespunzător nece
sar plantării în cîmp.

Anul trecut au fost obți
nute cantități mari de le
gume timpurii, si îndeosebi 
de roșii chiar în lilna iu
nie datorită cultivării lor în . 
solarii. Metoda s-a dovedit 
deosebit de eficientă și de 
aceea s-a prevăzut ca, .în 
acest an, să se amenajeze 
102 ha solarii în întreprin
derile agricole de stat și 
1 574 ha în -cooperativele 
agricole. Cu toate că o 
mare parte din materiale 
au .fost asigurate, pînă în 
prezent nu s-au amenajat 
decît 134 ha solarii în coo
perativele agricole, iar în 
întreprinderile agricole de 
stat nu s-a făcut absolut 
nimic în această direcție.’

în județul Olt. coopera
tivele din Teslui, Bucinișu, 
Curtlșoara și altele s-au 
îngrijit din vreme de re
pararea -sOlariilor ' vechi 
sau construiesc altele

în total, în județul Olt su
prafața de solarii urmează 
să crească în acest an cu
50 ha. Dar, după cum se 
desfășoară lucrările de a- 
menajare. e greu de cre
zut că această prevedere se 
va îndeplini. In cooperati
vele agricole Gostavățu, 
Scărișoara, Tia Mare, Pot- 
logeni, mai sînt de recon
diționat rame, spalieri, de 
arat și dezinfectat terenul 
din solarii. „Avem tot ma
terialul strîns — ne spune 
ing. Ilie Andreescu de la 
cooperativa agricolă din 
Brebeni. Nu putem însă 
trece la amenajarea sola
rului. întrucît cei de la di
recția agricolă si de la u- 
niunea cooperatistă nu de
finitivează amplasamentul.
51 pierdem timp văzînd cu ■ 
ochii". La amenajarea de 
solarii se poate lucra din 
plin și pe timp mai nefa
vorabil. Cu cît se va face 
mai repede amenajarea lor 
însoțită de plantarea răsa
durilor. cu atît se va ob
ține o producție mai tim
purie.

In această perioadă tre
buie să se însămînteze sau 
planteze direct în cîmp u- 
nele sortimente de legume 
cum sînt rădăcinoasele, 
spanacul, ceapa, mazărea 
si diferite verdețuri. Pînă 
Ia această dată s-au reali
zat unele suprafețe din a- 
ceste culturi în județele 
Arad, Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Alba, Cluj, Con
stanța. Mureș. Sălaj șl Si
biu. Pe măsură ce terenul 
se zvîntă, este necesar ca 
semănatul și plantatul a- 
cestor legume să se facă 
cu maximum de rapiditate 
și în celelalte județe, a- 
ceasta constituind o con
diție a obținerii unor pro
ducții bune. Deoarece în 
județele din sudul 
timpul nefavorabil 
prelungit mult, ceea 
împiedicat semănatul 
melor timpurii, 
Superior al Agriculturii a 
luat măsura ca în județele 
din vestul țării și Con
stanța, unde s-a despri- 
măvărat mai repede, să se 
însămînteze suplimentar 
1 200 ha ,cu salată, spanac, 
mazăre, morcovi etc. In a-

■ cest fel vor putea fi asigu- ' 
rate legume de primă apa
riție necesare bunei apro
vizionări a populației și 
îndeosebi a Capitalei. Ți- 
nîndu-se seama de impor
tanta acestei acțiuni, se 
cere ca ea să fie susținută 
puternic de către organele 
locale de partid și de stat.

Condițiile deosebite cli
materice din acest an cer 
din partea grădinarilor, 
mai mult decît în alți ani, 
muncă neobosită și stră
duință pentru a putea asi
gura obținerea unor 
tăți cît mai mari de 
me, de bună calitate 
mai timpurii.

Ion HERTEG 
Const. CĂPRARU 
Gh. CIRSTEA

tării 
s-a 

ce a 
legu- 

Consiliul

cgnti- 
legu- 
si cit

în alte locuri, deșiloan ERHAN

(Urmare din pag. I) de toamnă era

salariatii noului 
oferindu-le asis- 

do cea mai înaltă ca- 
poate spune că este 
ce privește modul în 
îndrumată orice 

tiune nouă ce se inițiază 
prindere — a conchis ing. 
nescu. Tovarășii venițî în 
s-au erijat în inspectori, 
s-a întîmplat în 
similare, ci au lucrat în rind 
noi, suportînd deopotrivă nervii 
tracasările".

In aceiași termeni elogioși a 
preciat oportunitatea si utilitatea în
ființării compartimentului de control 
preventiv șl Iosif Matheas, contabi- 
lul-șef al Fabricii de confecții si 
tricota.ie-București. „Ideea înființă
rii. unui asemenea compartiment 
m-a frămîntat de mai multă vre
me. Cu diferite prilejuri, am fă
cut propuneri în acest sens. Sînt 
bu.cur.os că există de ne acum o 
concretizare practică. La noi în fa
brică. prezenta noului serviciu s-a 
făcut imediat simțită, atît prin evi
tarea unor cheltuieli neeconomicoa- 
se. cît și prin imprimarea unei dis
cipline ferme în respectarea dispo
zițiilor legale în serviciile care vin în 
contact direct cu acesta. Se ob
servă o mai mare atenție și răs-

afc- 
în între- 
C. Goru- 
uzină nu 
asa cum 

alte împrejurări 
cu 
Si

a-

nantă. Pe această bază a fost posi
bil ca la I.A.S. Ivănești să se obțină 
3 675 kg grîu la ha. Ia I.A.S. Murgean- 
ca 3 633 kg grîu. iar la I.A.S. Dra- 
galina 3 311 kg.

In vederea folosirii intensive a pfi- 
mîntului, realizării unor producții 
suplimentare, comitetul județean de 
partid a îndrumat trustul zonal și 
consiliile de administrație ale între
prinderilor agricole de stat să ex
tindă culturile succesive, îndeosebi 
pe suprafețele irigate, 
acestei măsuri, numai 
le agricole de stat au 
cultură dublă 6 100 ha ... ____
rajere, 9 700 ha porumb boabe, 500 ha 
cu legume șl 1 200 ha cu fasole, obți- 
nîndu-se un plus de 91 000 tone fura
je, 1 396 tone de legume și 542 tone 
de fasole boabe în urma însămîn- 
țării a 300 ha cu fasole în culturi 
succesive, I.A.S. Roseți Luncă a ob
ținut un beneficiu net suplimentar 
de 500 000 lei.

Pentru aplicarea cu consecvență a 
principiilor stabilite de partid în do
meniul agriculturii de stat, întărirea 
și consolidarea fermelor agricole, ca 
verigi de bază în organizarea pro
ducției, comitetul județean de par
tid a format colective care au stu
diat și analizat diferite probleme ale 
muncii organizațiilor de partid și ale 
activității economice. Pe baza ele
mentelor furnizate, biroul a analizat 
rezultatele economice obținute de 
unitățile agricole de stat si posibi
litățile de reducere a .cheltuielilor 
materiale de producție, rentabiliza
rea unor unități ca I.A.S. Luciu 
Giurgeni și Ciulnița.

O latură, esențială a activității or
ganelor și organizațiilor de partid o 
constituie finalizarea măsurilor și ac
țiunilor întreprinse. Desprinzînd con
cluziile cuvenite din situațiile per
petuate în anii trecuți. cînd in incin- 

■ tele îndiguite din Lunca Dunării re

coltarea culturilor 
prelungită pînă la sosirea zăpezii, co
mitetul județean de partid a organi
zat ajutorarea acestor unități cu mij
loace și forțe de muncă suplimen
tare. Rezultatul acestei acțiuni- s-a 
concretizat în faptul că, pentru prima 
dată de la înființarea unităților agri
cole din baltă, acestea au terminat 
atît recoltatul și transportul porum
bului, cît și executarea integrală a 
arăturilor de toamnă pînă la 25 no-

ducerea I.A.S. de la complexul de 
porcine de. la. Călărași s-au preocupat 
de promovarea tehnologiilor moder
ne. ceea ce a permis reducerea con
sumului de furaje pe kilogramul de 
carne, folosirea mai deplină a măt- 
cii pentru a se obține cîteva mii de 
purcei în ■ plus. fără nici o invest 
tiți,e_ suplimentară. De asemenea, la 
1..'— Căzănești au fost efectuate 

fluxului industrial, 
efectivelor

I.A.S. , . _
modificări ale 
pentru dublarea

activitatea cume. 46 si-ău încheiat .__  ___  ...
pierderi. Existenta unor mari resur
se nevalorificate este demonstrată de 
înseși rezultatele mult diferențiate 
obținute de către întreprinderile și 
fermele agricole de stat cu condiții 
asemănătoare. I.A.S. Andrășești, de 
exemplu, a realizat, la cultura griu
lui o producție medie de peste 3 200 
kg Ia ha. în timp ce I.A.S. Malu. u- 
nitate vecină. în aceleași condiții de 
climă, si sol. a obținut numai 2 600

Prin aplicarea 
întreprinderi- 
însămînțat în 
cu plante fu-

iembrie. Relevăm activitatea co
mitetului de partid de la I.A.S. Ogra
da, care a analizat resursele de mă
rire a producției la principalele cul
turi, controlînd modul cum comu
niștii din ferme, ceilalți lucrători 
permanenți aplică tehnologiile sta
bilite. Acest stil de muncă concret, 
operativ, constituie unul din factorii 
care au determinat ca. în anul tre
cut I.A.S. Ograda să realizeze bene
ficii in valoare de 6 159 000 lei.

Tinînd seama de ponderea pe care 
o are sectorul zootehnic 
de partid din I.A.S. au 
consiliile de administrație în 
rea tuturor posibilităților 
creșterea producției animale, 
exemplu, comitetul de partid

comitetele 
mobilizai 

folosi- 
pent-ru 
Așa de 
și con*

scroafe de reproducție. Efectul e- 
conomic : livrarea peste plan a unei 
cantități de l 500 tone carne.

Expresia sintetică a măsurilor lua
te de comitetul județean de partid 
în vederea creșterii eficientei econo
mice a întreprinderilor agricole de 
stat se oglindește în faptul că unită
țile agricole de stat aparținînd Trus
tului I.A.S. Slobozia au evoluat de Ia 
o pierdere de 42 000 lei în anul 1967 
la realizarea, așa cum s-a arătat mai 
înainte, a unui beneficiu de 117 mili
oane lei. Considerăm însă că rezulta
tele economice și financiare sînt cu 
mult sub posibilitățile de care dis
own întreprinderile agricole. De alt
fel olanul de beneficii De 1968 nu a 
fost realizat. Din totalul de 197 fer

kg. La cultura porumbului, I.A.S. 
Mircea Vodă a realizat 3 460 kg po
rumb boabe la ha. iar I.A.S. Ciocă
nești — 3 000 kg la ha. Multe ase
menea exemple demonstrează că or
ganizațiile de partid, conducerile 
I.A.S. nu au acordat atenția cuve
nită îndeplinirii propriilor hotărîri.

Tinînd seama de această situație, 
biroul se ocupă. în continuare, de 
stabilirea și aplicarea măsurilor ca
re se impun pentru rentabilizarea tu
turor întreprinderilor și fermelor a- 
grlcole. Experiența dovedește că a- 
cest lucru este cu putiriță. Anul tre
cut ferma' nr. 6 zootehnică de la I.A.S. 
Ivănești era planificată cu pierderi 
de 470 000 lei. Dar organizațiile de 
partid, comuniștii nu s-au împăcat cu

această anomalie și au organizat largi 
acțiuni pentru îmbunătățirea fura
jării animalelor, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție, reușin- 
du-se astfel ca sporul de creștere în 
greutate al animalelor să fie mai 
mare și să se realizeze un beneficiu 
de 400 000 lei. Acolo unde măsurile 
se lasă așteptate, așa cum este cazul 
Ia ferma zootehnică nr. 5 de la a- 
ceeași întreprindere, in loc de bene
ficii rezultă pierderi care, anul tre
cut, au fost cu 1 280 mii lei mai 
mari decît cele planificate.

Avînd în vedere sarcinile mari care 
stau în fața întreprinderilor agricole 
de stat, comitetul județean de partid 
a stabilit un plan de măsuri menit 
să asigure creșterea continuă a pro
ducției agricole, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție și ren
tabilizarea tuturor întreprinderilor și 
a fermelor. In acest scop, comitetul 
județean de partid a studiat si ur
mează ca. în cadrul unei plenare 
să analizeze situația economică a în-, 
treprinderilor și să stabilească mă
surile în vederea obținerii unor re
zultate superioare.

Dintre măsurile stabilite de comi
tetul județean de partid pentru creș
terea eficienței economice a între
prinderilor agricole, o importantă de
osebită au cele referitoare la folo
sirea rațională a fondului funciar șl 
în special a suprafețelor îndiguite, 
desecate și amenajate pentru irigații. 
Numai în acest an suprafețele irigate 
ale întreprinderilor agricole de stat 
vor crește cu 28 500 ha. De asemenea, 
vor intra în circuitul agricol încă 
2 000 ha în incintele îndiguite din 
Lunca Dunării. în scopul stabilirii 
cauzelor care determină ca unele din 
unitățile agricole de stat din baltă 
să înregistreze pierderi, se voi orga
niza colective de specialiști pentru a 
analiza măsurile tehnice șl organi
zatorice care trebuie aplicat» în 
funcție de condițiile specifice.

Unele măsuri vor fi luate și în ce 
privește îmbunătățirea activității

Trustului I.A.S. Lucrătorii trustului 
au contribuit atît la rezultatele bune 
ale unor întreprinderi agricole, cît 
și la deficiențele care există încă, 
în cele mai multe cazuri, specialiștii 
trustului se deplasează în întreprin
derile bune în loc să meargă în 
cele, slabe unde prezența îi obligă la 
intervenții concrete. Există încă ten
dința unor specialiști din cadrul 
trustului de a se mulțumi să con
state lipsurile în loc să ia măsuri 
operative de înlăturare a acestora, 
nenumărate date și situații „macină" 
încă timpul inginerilor. De aceea, bi
roul comitetului județean va urmări 
ca activitatea trustului să fie legată 
strîns de cea a întreprinderilor și 
fermelor, să se desfășoare mai mult 
în unitățile de producție si mai pu
țin în birouri.

Pentru acest an conducerile între
prinderilor agricole de stat s-au an
gajat ca. De 
tiei. sectorul 
deț să dea 
ciu de peste 
seama că în
de stat din județ se cultivă mari su
prafețe care se însămînțează primă
vara, acum cînd timpul prielnic a- 
cestor lucrări s-a redus, preocuparea 
principală a comitetului județean de 
partid, a organelor agricole locale, 
a comitetelor de partid din I.A.S., a 
conducerilor de întreprinderi și fer
me o constituie mobilizarea lucrători
lor din acest sector ca să se facă 
pregătiri pînă în cele mai mici amă
nunte. Ne vom îngriji, în continua
re, ca, o dată începute, lucrările să 
se desfășoare cu maximum de rapi
ditate și la un înalt nivel calitativ. 
Prin intensificarea activității de par
tid în agricultura de stat vom con
tribui la punerea în valoare a ma
rilor resurse și posibilități de creș
tere a producției agricole și a bene
ficiilor.

baza depășirii nroduc- 
agricol de stat din lu
cește olan un benefi- 
12 milioane lei. Ținînd 
întreprinderile agricole

l
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Înnoiri așteptate
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In tipăriturile
CASELOR

/

CREAJIEI POPULARE
Există,, printre sutele de mii de 

volume care ies anual de sub tipar 
în țara noastră, o categorie de lucrări 
mai puțin cunoscute marelui public, 
dar extrem de solicitate de specia
liști : este vorba de publicațiile ti
părite sub directa îndrumare a ca
selor creației populare. Iar dacă, între 
ele, Instituțiile județene sînt preocu
pate îndeosebi de editarea unor ma
teriale de repertoriu, a unor culegeri 
cu caracter folcloric sau literar care 
oglindesc viața spirituală a meleagu
rilor proprii, Casa centrală a creației 
populare completează lista titlurilor 
cu lucrări de îndrumare metodică, 
adresate artiștilor 
torilor lor artistici 
verse domenii ale 
anchetei noastre, 
această ultimă categorie, ni s-au a- 
mintit o serie de titluri a căror 
apariție a însemnat un prețios sprijin 
acordat activității culturale de 
masă: „Cartea regizorului ama
tor" de N. Dinescu, „Tehnica 
vorbirii scenice" de Sandina Stan, 
„îndreptar pentru culegerea fol
clorului" de Mihai Pop etc. 
Pe de altă parte, confruntarea diferi
telor puncte de vedere a permis să 
se contureze două 
obiective princi
pale, asupra căro
ra ar trebui să se 
concentreze aten
ția întregii activi
tăți editoriale la 
care ne referim : 
cuprinderea unor noi laturi ale boga
tei vieți culturale și modificarea mo
dalităților lor de tratare, odată cu 
schimbările înregistrate în conținu
tul mișcării artistice de amatori.

Abordînd primul aspect, sîntem de 
părere că nu o enumerare exhaustivă 
a domeniilor care-și așteaptă exege
zele ar rezolva problema, ci iden
tificarea unui criteriu, pe baza căruia 
Casa centrală a creației să poată ac
ționa prompt și operativ. Acest crite
riu îl reprezintă observarea atentă a 
vieții, a noilor tendințe _ pe care Ie 
manifestă mișcarea artistică ama
toare, diversele aspecte ale activită
ții consacrate răspîndirii culturii în 
mase. Planurile editoriale rigide, con
cepute din birou, fără o cunoaștere 
profundă a realităților înconjurătoa
re, riscă să se transforme în liste 
birocratice care, materializate ( în 
cărți ce se vor „de îndrumare", nu 
vor aduee nici un serviciu celor 
cărora le sînt destinate. Pe de altă 
parte, experiența de pînă acum a 
arătat că lucrările comandate de la 
bun început ca urmare a unei necesi
tăți reale constatate în teren, devin, 
chiar din prima zi a scoaterii lor 
de sub tipar, veritabile instrumente 
de lucru, indispensabile artistului 
amator sau activistului cultu
ral. Vom prezenta drept argu
ment un caz tipic, extrem de con
vingător. Anul trecut, Casa centrală 
a creației populare a editat un vo
lum despre care în cadrul anchetei 
noastre ni s-a vorbit la modul super
lativ : „îndreptar pentru culegerea 
folclorului", semnat de prof. univ. 
dr. Mihai Pop. directorul Institutu
lui de etnografie și folclor.

— Ce a determinat apariția acestei 
lucrări ? — am întrebat pe autorul ei.

— Un fapt pe care am avut de 
nenumărate ori prilejul să-1 constat : 
în toată țara numeroși oameni se 
ocupă de culegerea folclorului, con
tinuînd o tradiție ce începe de la 
Alecsandri și se păstrează nealterată 
pînă astăzi. Toți sînt bine intențio
nați, dar nu toți dispun de instru
mentarul de specialitate necesar. 
Lucrarea pe care am elaborat-o toc
mai acest scop și l-a propus : să ri
dice nivelul general al culegerilor de 
folclor în toate județele.

Activiștii culturali au apreciat 
încă de la apariție utilitatea lucrării, 
singulară într-un domeniu care re
clamă o grijă incomparabil mai mare.

— Cel mai multi dintre metodiștii 
care îndrumă arta populară — ne-a 
spus Niculiță Secrleru, metodist la 
Casa creației populare din județul 
Ilfov — chiar dacă sînt absolvenți ai 
Institutului de artă plastică, nu au 
decît vagi noțiuni de această natură. 
Iar sarcina lor este de a oferi sprijin 
de specialitate creatorilor populari. 
Ne vom putea achita cu bine de 
această misiune ? Iată o întrebare 
la care am putea răspunde afirmativ, 
dacă am dispune de niște utile lu
crări cu asemenea profil, tipărite de 
Casa centrală a creației populare. 
Or, in prezent, ce avem la dispoziție?

Și interlocutorul, arătîndu-ne un 
fel de album, intitulat „Arta popu
lară", a precizat:

— Lucrarea (singura de altfel) re
prezintă o succintă descriere a por
tului popular din diferite zone ale 
țării, utilă ca informare generală, 
dar insuficientă pentru noi, metodiș
tii de specialitate, care simțim ne
voia unei analize amănunțite a di
verselor sectoare ale artei populare, 
a tehnicilor și meșteșugurilor.

— Cererea mi se pare pe deplin 
justificată — a adăugat prof. univ. 
dr. Mihai Pop. Sînt domenii ale ar
tei populare (îndeosebi cele care se 
leagă direct de mișcarea artistică 
de amatori) unde se simte nevoia 
unor ghiduri de specialitate care să 
depășească stadiul descriptiv al in
formației. Lucrez' în prezent la un 
volum despre obiceiuri și, așezîn- 
du-mă la masa de lucru, mi-am spus 
de la bun început că pe oamenii din 
județe nu-i interesează în primul 
crînd descrierea materialului folcloric, 
ci sensul său social, modalitățile de 
valorificare. Această constatare este 
valabilă pentru oricare domeniu ar
tistic popular (costume, ceramică, 
sculptură etc.). Este inutil să tipă
rești pentru activiștii culturali din 
județe material folcloric pe care ei 
51 au oricînd la îndemînă. Lor le 
trebuie „cheile" cu care să-1 culeagă, 
să-1 Interpreteze, să-1 valorifice. De 
astfel de „cărți-cheie" avem noi ne
voie în momentul de față.

Observarea atentă a dinamicii miș
cării de amatori scoate la iveală și 
un alt aspect interesant. Pe zi ce 
trece sfera de manifestare a aptitu
dinilor de creație ale maselor spo
rește : au apărut cercurile de foto- 
amatori, cineclubiștii. Genurile ar
tistice cunosc și ele o continuă di
versificare și îmbogățire : balet, ope
retă, vodevil, estradă. Sînt ajutate - 
acestea acum la început de drum 
de un material metodic de speciali
tate ? Din păcate, răspunsul este a- 
proape în totalitate negativ. în plus, 
se înregistrează și o continuă modi-

amatori, instruc- 
din cele mai di- 
artei. In cadrul 

discutînd despre

ficare a conținutului manifestărilor 
artistice tradiționale, aflate într-un 
proces de înnoire. Este el reflectat 
suficient în publicațiile caselor crea
ției populare ? Se pare că într-un 
mod încă insuficient. Iată, de pildă, 
cazul brigăzilor artistice de agitație, 
relatat de un binecunoscut animator 
al acestui gen, doctorul Cornel Cons- 
tantinescu :

— S-au publicat în ultimii ani des
tule lucrări cu caracter de schimb 
de experiență pentru brigăzile artis
tice, cuprinzând programele unor 
formații fruntașe. Incontestabil utile, 
ele au vădit și o latură slabă : in- 
cluzînd numai texte finite, acestea 
au început să fie copiate mecanic 
de zeci și zeci de formații. Iată de 
ce consider că în momentul de față 
și în acest sector materialele meto
dice editate au datoria să se înnoias
că. De pildă, eu aș vedea necesita
tea unui fel de „manual al instruc
torului de brigadă", cu un caracter 
sistematic, chiar didactic, care, pe 
baza unor texte, să încerce o analiză 
a numeroaselor modalități care stau 
la dispoziția instructorilor de brigăzi. 
Sursă de idei, nu de soluții gata' 
elaborate — iată

anchetă culturală

cum aș vedea eu 
acest manual.

Discutînd ace
lași aspect, Gh. 
Bazavan, direc
torul Casei jude
țene a creației 
populare Ilfov, a 
indicat și alte 

sectoare în care se simte nevoia unor 
„noutăți" în conținutul lucrărilor a- 
nalizate.

— Pentru a mă referi la domeniul 
meu de specialitate, muzica, consi
der că ar fi util ca în culegerile de 
cîntece să-și facă loc și un minim 
de indicații de interpretare : o suc
cintă analiză a cîntecului, a textului, 
probleme de respirație, intensitățile 
sonore etc. Ele ar constitui un prim 
pas pentru calificarea dirijorilor de 
cor și, implicit, pentru ridicarea ni
velului interpretativ' al formațiilor. 
Dobîndind această minimă experiență 
(mă refer, desigur, la dirijorii care 
nu au studii de specialitate), ei vor 
putea în continuare apela la lucrări 
mai pretențioase, precum viitorul 
manual al dirijorului. Intr-un fel, 
aceasta ține de pregătirea diferențiată 
a instructorului, o realitate care ar 
trebui mult mai mult avută în ve
dere de aparițiile editoriale ale case
lor creației.

Aceeași remarcă s-a făcut auzită și 
în intervențiile altor participant! la 
anchetă. Astfel, Constantin Baban, 
directorul Casei creației populare a 
județului Dolj, observa că „fără a 
diminua cu nimic certa valoare a 
lucrărilor apărute, cerința care se 
ridică în prezent este aceea de a se 
avea în vedere gradul diferit de 
pregătire a instructorului artistic și 
a formațiilor. De pildă, consider că 
ar fi utile lucrări speciale pentru 
coruri în formare, piese de teatru 
în două sau mai multe acte solicitate 
de colectivele cu o experiență mai 
îndelungată. Pe de altă parte, se 
omite faptul că anual, prin școlile 
populare de artă (cursurile externe) 
se școlarizează sute de instructori 

• artistici. Dar în 
cinci de zile cît 
viitorul absolvent 
sușească numai o 
nume elementele 
noștintele necesare. Unde va găsi în 
acest caz restul datelor de care are 
nevoie pentru fundamentarea celor 
învățate, ca și pentru îmbogă
țirea lor ? Unei asemenea necesități 
i-ar putea răspunde o serie de publi
cații ale Caselor creației populare 
(eventual chiar o colecție) care să-și 
propună de la bun început să vină 
în sprijinul absolventului acestor 
școli, oferindu-i gradat. după un 
plan tematic bine chibzuit. într-o 
ordine acordată la amănunt cu pro
gramele școlare respective, un întreg 
sistem de cunoștințe".

Toate propunerile formulate în ca
drul anchetei noastre au vizat în 
fond același obiectiv : apropierea pu
blicațiilor caselor creației populare 
de cerințele concrete, de nevoile 
reale ale activității culturale de 
masă. Este condiția principală pentru 
ca ele să devină (așa cum, de altfel, 
au început să se contureze de 
pe acum) un instrument de lucru 
pentru întregul aparat de speciali
tate din acest domeniu de activitate.

Radu CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I)

să-și sfătuiască priete
nul să vadă filmul. E- 
fortul creatorilor ml se 
pare că tinde spre a des
ființa limita nuanțată între 
succesul „de public" și cel 
„de casă", de a atrage cît 
mai multi spectatori la fil
mele bune — adică acele 
filme care, independent de 
genul abordat, au ceva de 
comunicat, o idee actuală, 
și răspund interesului, pre
ocupărilor • spectatorului 
contemporan. Astfel scat} și 
rețetele la filmele proaste. 
Aici nu poate fi vorba de 
concesii. Cînd ai impresia 
că ai descoperit pasă-mi-te 
nu știu ce „rețetă atractivă" 
și o oferi, spectatorul de 
cele mai multe ori simte si 
respinge soluția facilă, iar 
acest refuz al concesiilor se 
explică tocmai prin evolu
ția gustului public, ca re
zultat al unui complex și 
îndelungat proces de edu
care. Criteriul esențial și 
singurul de atragere a oa
menilor la cinema trebuie 
să rămînă calitatea, viabi
litatea și profunzimea gîn- 
dului artistic- Pornind de 
la o idee limpede și actua
lă, filmul de aventuri „Pa
șa" tinde parcă polemic să 
distrugă însăși substanța 
filmelor de aventuri, pen
tru că nu întreține violenta, 
ci pledează violent pentru 
distrugerea ei. Spectatorii 
îl îndrăgesc pe erou si nu
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O Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.9 La est de Eden : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Tată de familie : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
• Drumuri : VICTORIA
• Păgînii din Kummerow : LU
MINA — 9,30—16 în continuare ;
18.30 ; 20.45.
• Tom și Jerry : DOINA
10.15.
• Viața Iul Matheus : UNION —
20.30.
• Chemarea destinului : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.

i • Totul pentru rîs: TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Bună ziua, contesă : BUZEȘT1
— 15,30 ; 18, ARTA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• A fost odată un moș șl o babă : 
BUZEȘTI — 20,30.4 Hombre : LIRA — 15.30 ; 18 ;
20.15.o America, America (ambele 
serii) . FERENTARI — 15,30 ; 19.
• „...Apoi s-a născut legenda" : 
CIULEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Pașa : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA — 9 .................... - - -
GLORIA 
18,15 ; 20,30 .
în continuare;
o Becket : 
continuare .
• Pianele mecanice î VIITORUL
— 15,30 ; 18, MIORIȚA — 9 : 11,15 ; 

*13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Magazinul de pe Strada Mare : 
VIITORUL — 20,30.O Casa mamei noastre : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. a Astă seară mă distrez : MOȘI
LOR — 18 ; 20,30.
« Hoțul de piersici : MOȘILOR —
15.30.O Pensiune pentru holtei: POPU
LAR — 15,30 ; 18, RAHOVA — 15,30. 
O Cu mîinile pe oraș : POPULAR
— 20,30.
• Falstaff : MUNCAa Marele
15,30.a Faraonul : FLACĂRA — 18. a Lustragiul : VITAN — 15,30 ; 18. a La ora 5 după-amlază : RAHO
VA - 18 ; 20,30.a Pantoful cenușăresei : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

MELODIA
; 18,15 ; 2.,—, 
; 11 ; 13 ; 15 :

- 9 : 11,15 
TOMIS

16 ;
VOLGA - 

; 20.

; 18 ; 20,30.

20,30.

9 î.

17 ; 19 ; 21, 
; 13,30 ; 16 ;
— 9,30—13,30 
18,15 ; 20,30.
- 8.30—17 în

. . . 20,15.
șarpe : FLACĂRA

teatre

18.

a Orchestra națională a Radiote- 
leviziunii franceze, (la Sala Pala
tului) : Concert extraordinar — 
20. Dirijor • Roberto Benzi.
a Opera Română : Don 
19,30.
0 Teatrul de Operetă : 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) :

Carlos

My fair

1

\
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l 
I

I
L. Cara- 

lcliotul — 
Fy,30: (sala Studio) : Travesti — 
19,30.
O Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fiiră simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30 : (sala Studio) : Fedra — 
20.
4 Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de șoa
reci — 19.30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Doamna de la Maxim — 20.
• Teatrul ...Ion Creangă" : Egmont
— 18,30.
e Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale : Garderobierele ; Vin sol
dați! ; Există nervi — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică0 (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17 ; Nocturn II
(spectacol pentru adulți) — 21.30 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30.
0 Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20.

Printre aparițiile edito
riale ce pot constitui ar
gumente concludente în fa
voarea opiniei formulate 
de majoritatea comentatori
lor potrivit căreia anul 
1968 poate fi considerat un 
„an al romanului" se nu
mără și ultimul volum 
semnat de Nicolae Breban, 
Animale bolnave, volum ce 
reflectă momentul actual 
al unei interesante evo
luții scriitoricești.

De altfel, cartea cu care 
autorul debuta editorial 
în 1965, Francisca, a- 
fjrma o certă vocație de 
romancier, împunînd a- 
proape în mod surprinzător 
un scriitor matur, capabil 
să contureze convingător 
destinul unor personaje ce 
sintetizează drumul par
curs în anii postbelici de 
o întreagă pătură socială. 
In absența stăpînilor (1966) 
confirma aceste calități, re- 
levînd o viziune morală 
particulară asupra existen
tei unor categorii umane 
determinate de datele fun
damentale ale naturii lor 
biologice — cele trei sec
vențe ale cărții sînt inti
tulate. de altfel. „Bătrîni". 
„Femei", „Copii" — pentru 
ca Animale bolnave, ro
man distins cu premiul 
Uniunii Scriitorilor pen
tru anul 1968. să repre
zinte o treaptă nouă a 
carierei sale scriitoricești, 
continuînd si aprofundînd 
analiza unor zone adînci 
ale conștiinței, zone din 
care izbucnesc reacții și e- 
voluții neașteptate. Este un 
univers în care prozatorul 
își afirmă originalitatea, 
realizînd o sinteză perso
nală între virtuțile roma
nului nostru tradițional și 
particularitățile prozei mo
derne.

Prezentarea lapidară a 
cărții înscrisă Pe bandero
la ce o însoțea în vitrinele 
librăriilor — „Pe fundalul 
a trei crime, undeva, în
tr-un orășel strîns în pîl- 
nia unui munte, cîteva des
tine se ciocnesc dramatic, 
într-un cadru haluci
nant..." — rezumă, în 
fond. întreaga narațiu
ne. Dar, intriga de ro
man polițist, cu implicații
le inerente în ce privește 
desfășurarea acțiunii, nu 
reprezintă decît o fațetă a 
cărții, atenția autorului în- 
dreptîndu-se nu numai că
tre reconstituirea epică a 
evenimentelor care tulbură 
echilibrul vieții uzinei și 
a întregii așezări, ci, în ega
lă măsură, dacă nu chiar 
cu preponderentă, spre 
sondarea lumii interioare a 
personajelor, căci în stra
turile cele maj ascunse ale 
conștiinței acestora poate 
afla motivarea deplină a 
comportării lor singulare. 
Nicolae Breban se. dovedeș
te a fi un prozator înzes
trat cu un ascuțit simt al 
observației și al sugestiei, 
cît si cu o deosebită capaci
tate imaginativă, ceea ce 
îi permite să le confere 
consistentă si autenticitate 
artistică. în ultimă instan
ță. Krinitzki, Miloia. Paul, 
Irina sau Gașpar sînt tot 
atîtea individualități a că
ror existentă poartă pece
tea trăsăturilor psihologice 
determinate de condițiile 
morale în care s-au format, 
de educația pe care au pri
mit-o în împrejurările tre
cutei orînduiri sociale, 
în raporturile dintre ele. 
personajele domină sau 
sînt dominate, autorul fiind 
în mod evident atras de 
cele înzestrate cu o voință 
'neobișnuită, capabile să 
s.e stăpînească și Bă-i 
stăpînească pe cei din ju
rul lor. Krinitzki. om

o robustă constituție fi
zică și cu o puternică per
sonalitate, ce se teme to
tuși „de forța sa și de firea 
sa violentă, atît de impre
vizibilă pentru alții cît și 
pentru el însuși", a ajuns 
să se însingureze, să ducă 
o viață de ascet, socotind 
că în lectura Bibliei, poate 
afla leacul cel mai potrivit 
pentru liniștirea sufletului 
său, pentru a-și domina tu
multul interior. Cu toate 
acestea, Krinitzki nu este 
un mistic, ci „un in
divid speriat poate de 
viață și anume nu de viața 
din jurul său. ci de aceea 
care clocotea, năvalnică în 
el". In cazul lui Miloia, 
însă, individ cu o fire in
stabilă, stăpînit de com
plexe de inferioritate, 
ce se va dovedi în cele din 
urmă un iresponsabil min
tal. exacerbarea mistică

simbolice, prin traiectorie 
pe care o parcurge contu- 
rîndu-se o parabolă impli
cită a romanului. In fața 
unei realități dure, a spai
mei pe care o declanșează 
actele unui iresponsabil, di
vagațiile prin care Paul se 
retrage într-o lume imagi
nară rămîn un act steril, 
gratuit.

Ca și în cărțile sale ante
rioare, Nicolae Breban îm
pletește cu abilitate firele 
mai multor planuri și di
recții ale narațiunii. Pe de 
o parte, planul realităților 
obiective — viața orașului 
și a celor ce locuiesc în 
baraca zilierilor, cercetă
rile organelor de miliție, 
urmărirea presupusului 
criminal (împunînd, prin 
pregnanta contururilor ce 
le individualizează, perso
naje ca maiorul Voștinaru, 
procurorul Alexandrescu

NICOLAE BREBAN

ANIMALE
BOLNAVE"

cronica literară

este reală, dar ea re
prezintă „canalul de dez
lănțuire a firii sale care 
ascundea o ciupercă uriașă, 
otrăvitoare,, invizibilă și 
vie ca un păianjen uriaș și 
abstract care se mișcă sub 
pielea unui om oarecare". 
Tarele ce grevează fondul 
său intim se vor dezlănțuie 
violent în momentele în 
care va ucide, fără a-și 
premedita gesturile crimi
nale, pentru a-i „pedepsi" 
pe cei care neagă sau ne
socotesc ceea ce Pentru el 
reprezintă „adevărata cre
dință".

Titlul romanului exprimă 
tocmai o asemenea alterare 
a personalității unora din
tre personaje, semnifică tri
bulațiile unor existente do
minate de apăsătoare

• xații, cum este cea 
Irinei. femeie de o stranie 
frumusețe, care trăiește cu 
senzația că este predesti
nată să răspîndească in 
jurul său doar nefericire, 
cum este cea a lui Gașpar, 
cel care o urmărește pe 
Irina ca pe unica posibili
tate de împlinire a afecte
lor sale, sentiment care de
termină de altfel și com
portarea .lui Titus Gîrda.

Cu o semnificație aparte 
este investită figura tînă- 
rului Paul Sucuturdean 
personaj ce își ascunde 
„timiditatea lui organică, 
emotivitatea Iui atît de in
stabilă", „memoria sa atît 
de slabă, aproape inexis
tentă sau foarte capricioa
să și hazlie" prin „minciu
nile colorate care ieșeau ca 
niște animale lungi și gra
țioase. fără vuia sa. din 
creierul lui înfierbîntat". 
Paul dobîndește dimensiuni

fi-
a

sau plutonierul 
— pe de alta, 
interioară, ce 
însă 
dul 
sale, dar veridică si adine 
umană, a acelor personaje 
posedate de răul aflat în 
străfundurile conștiinței 
lor. Reluarea și explicitarea 
în final, prin expunerea 
plutonierului Mateiaș, a 
principalelor evenimente — 
fapt ce credem că nu ar 
putea să i se reproșeze în 
nici un caz autorului — de
limitează și restructurează 
aceste aspecte, dă sens și 
echilibru unei construcții 
epice care ar fi putut ră
mîne altfel amorfă. Inter
venția lui Mateiaș . relie
fează, totodată, în contrast 
cu figura maiorului Voști
naru, o fire sensibilă, prin
cipială în tot ceea ce între
prinde, dornică să afle ade
vărul chiar dacă merge în 
investigațiile sale pe o 
pistă diferită de a celor
lalți. Personajul dobîndește 
căldură umană, modul în 
care reușește să-1 identifice 
și să-1 rețină pe adevăratul 
criminal demonstrînd (inte
ligența șt perspicacitatea sa.

De bună seamă, se cuvi
ne a fi apreciat efortul 
constant pe care Nicolae 
Breban îl depune pentru 
a-și perfecționa mijloacele 
de expresie. pentru a 
găsi căi noi, de îmbo
gățire și diversificare a 
orizontului prozei noastre 
actuale. Cărțile sale. Fran
cisca, în absența stăpînilor 
și îndeosebi ultima dintre 
ele, Animale bolnave, re
liefează calități ale unui 
scriitor original, bun cunos
cător al psihologiei atît de

Mateiaș) 
lumea 

rămîne 
atemporală în fon- 

și în determinările

particulare a personajelor 
aflate în centrul narațiuni
lor, preocupat să foreze în 
zone ale conștiinței ce ră
mîn, în general, neinvesti
gate, reușind să scoată 
iveală filonul prețios 
poate constitui sursa 
inspirație a unor autentice 
creații literare. Tocmai de 
aceea credem că ultimul 
său roman a fost încadrat 
și interpretat în mod arti
ficial, forțat chiar, în unele 
cronici, în sfera literaturii 
metafizice, abisale, preocu
pată să releve o lume a 
stinctelor. O asemenea 
cadrare nu corespunde, 
fond, structurii cărții, 
zate în ansamblul său 
un fond realist, romanul 
contribuind prin ceea ce 
aduce într-adevăr nou la 
descifrarea unor procese 
adînci de conștiință, la di
versificarea procedeelor de 
creație. Pe de altă parte — 
deoarece autorul dovedește 
preferință pentru personaje 
concepute numai pe o unică 
dimensiune psihologică și 
anume prin ceea ce au 
straniu, „bolnav" — roma
nul nu ar fi avut decît 
de cîștigat dacă situa
rea narațiunii în cadrul is
toric și social ar fi fost mai 
pregnantă, dacă lumea ex
terioară ar fi avut în con
știința personajelor acel 
ecou pe care, în mod evi
dent, îl are în viața de fie
care zi. Spunem aceasta — 
gîndindu-ne mai ales la per
spectivele creației scriitoru
lui — pentru că lite
ratura care se limitea
ză la cercetarea doar a u- 
nei anumite zone a existen
ței umane, nu va putea o- 
feri cititorului decît o ima
gine parțială asupra unei 
lumi mult mai diverse și 
mai complexe în totalita
tea aspectelor și manifestă
rilor sale, nu va putea fi, 
deci, cu adevărat revelatoa
re asupra dimensiunilor 
esențiale ale perioadei is
torice pe-care o reflectă. 
Or, problematica, etică spre 
care, după cum ne arată 
cărțile sale, este atras Ni
colae Breban.
sale remarcabile în ce pri
vește aprofundarea psiholo
giei personajelor ne fac 
să întrezărim semnificative 
realizări viitoare, lucrări 
de o largă respirație, care 
să întruchipeze tot ceea ce 
epoca contemporană are 
mai reprezentativ, mai .de
finitoriu, care să reflecte 
pregnant realitățile societă
ții noastre socialiste și nu 
numai raporturi general u- 
mane. Este firesc să aștep
tăm ca viitoarele sale ro
mane să poarte mai puter
nic amprenta unei lumi a- 
flate în pline prefaceri 
înnoitoare, în care forțele 
vitale ale societății expri
mă esența' acestui timp. In 
acest sens, poate că nu 
ar fi inutil să-i 
tim prozatorului 
pe care G. Călinescu 
exprima într-un 
intitulat „Arta și
„viata din arta adevărată 
— spunea criticul — tre
buie să fie ea însăși pre
cumpănitor frumoasă, vreau 
să spun adîncă. sănătoa
să:."' Este tocmai acea 
ordonată pe care arta 
Nicolae Breban poate 
trebuie să și-o adauge, 
o condiție a împlinirii 
lentului său. în opere de o 
cît mai generoasă semnifi
cație. opere care să oglin
dească plenar, la un înalt 
nivel de realizare artistică 
si literară, idealul optimist, 
luminos, de viață al oame
nilor zilelor noastre, reali
tatea contemporană a țării.
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Sorin MOVILEANU

PROGRAMUL II

cele douăzeci si 
durează. Cursurile, 
reușește să-și în
miea parte (și a- 
esențiale), din cu-

19.00 — Telejurnalul de seară. 10,30 _______ ____________
fluxul informațional. Prezintă ing. Mihail Dumitrescu. ..... _____
Ansamblului „Ciocîrlia". 20,00 — Seară de teatru. „îngrijitorul" de Harold 
Pinter. în pauze : filme documentare. 22,30 — Parada vedetelor. Enrico 
Macias, Tom Jones, Danielle Darrleux. 22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

!

PROGRAMUL I

11,00 — Limba germană. Lecția 
» 47-a (reluare). 11,30 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,30 — 
Telex TV. 17,35 — Pentru elevi. 
Consultații la fizică (clasa a 
VIII-a). Tema ; Noțiuni elemen
tare aespre radiorecepție. Prezin
tă : Vaslle Fălie. 18,05 - Limba 
rusă. Lecția 46. 18,30 — Studioul 
pionierilor. Preludiu la vacanță. 

— Tribuna economică. Perfecționări pe 
. .......... “ ” . 19,45 — Corul

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. Interpretează orchestra na
țională a Radiotelevlziunii franceze. Dirijor : Roberto Benzi. In program : 
Uvertura „Rosamunda" de Schubert șl „Simfonia a IV-a" de Schumann. 
Transmisiune din Sala Palatului R.S.R. 20,50 — Film artistic „Casa neliniș
tită" — o producție a Studiourilor bulgare. 22,15 — închiderea emisiunii.

In laboratorul de fizică al Liceului Bolyai din Tg. Mureș
Foto : S. Cristian

se vor derutați agreabil 
după rețete de „suspans" 
sau divagări abile. Profun
zimea nu presupune lipsă 
de limpezime, cu fason mo
dernist (o dovadă recentă 
„La est de. Eden", care pare 
făcut azi) și deslușește les
ne formulele complicate ca
re încearcă în zadar s-o în
locuiască. Nu pledez aici 
pentru vreun soi de sim-

plificare a povestirii, pentru 
favorizarea facilă a recep
ției spectatorilor (aceștia 
n-au nevoie de așa ceva) 
ci pentru primatul ideii, 
pentru coeziunea acestuia 
cu o formulă interesantă și 
potrivită, din care să trans
pară oamenii, adevărul și 
sinceritatea autorilor în
tr-o poveste relatată la un 
înalt nivel artistic.

în experiența mea am 
simțit cum unele mici con
cesii (cîteva situații „cu 
haz" din „Apoi s-a născut 
legenda"), pe care am vrut 
-să le folosesc drept „cape
te de pod" de destindere, 
au fost remarcate, spre sur-

priza mea, de către specta
torii cu care am discutat 
despre film chiar în orașul 
în care l-am turnat și con
siderate drept parazitare, 
contrare senzației de ade
văr pe care o procura fil
mul. Lipsa de încredere în 
concentrarea spectatorilor 
m-a condus de asemenea 
spre cîteva scene „relenti- 
zate" care tulbură scurge-

organizate consfătuiri 
spectatorii în sală, după 
proiecții, cum am văzut fă- 
cîndu-se în străinătate, cu 
rezultate excelente. Sînt 
convins că autorii de film 
ar fi, de asemenea, foarte 
fericiți să primească de la' 
spectatori scrisori conținînd 
părerile lor despre munca 
noastră.

Din confruntarea cu pu-

cu nume „Diminețile unui bă
iat cuminte", ar fi o melo
dramă. Dar există nume
roase alte cazuri cînd pă
rerile unor cronicari sînt a- 
tît de flagrant derutante 
(cel puțin) îneît nu știi 
ce să mai crezi. Ce 
spun cititorii în fata 
unor atît de ciudate opinii, 
ei care trebuie să-1 creadă 
pe cuvînt pe critic, să se

anmMiHaiBsa
rea cursivă a peliculei. Iar 
lucruri de care mi-era tea
mă că vor crea nerăbdare 
și neadeziune în sală au 
fost acceptate și de critică 
și de spectatori cu o exac
tă înțelegere.

în legătură cu discuțiile 
cu spectatorii, din care am 
relatat cîteva impresii, țin 
să spun că la noi se face 
încă extrem de puțin pen
tru’ stabilirea unui contact 
creator. Prezentările filme
lor de către autori au ră
mas niște formule anoste 
și fără nici un scop, ine
ficiente parade de circum
stanță. acceptate cu plicti
seală de public. Ar trebui

blicul și cu critica, fiecare 
dintre noi are de învățat. 
Reacțiile spectatorilor în 
sală, cuvîntul oamenilor de 
specialitate sînt pentru noi 
prilej de frămîntări și me
ditație- De cele mai multe 
ori, critica are o influentă 
pozitivă în îndrumarea 
noastră și a spectatorilor, 
în timp ce alteori... închi- 
puiți-vă deruta mea la a- 
flarea faptului — scris ne
gru pe alb — că un film 
mai vechi, care îmi apar
ține („Casa neterminată" — 
un film care, din păcate, 
nu e tocmai o reușită !) ar 
fi bun. și că un altul, re
gizat tot de subsemnatul, a-

I

lase îndrumați de către 
acesta ? Departe de mine 
ideea de a generaliza, cred 
sincer în critica noastră de 
film bună, și aș .putea să 
înșir numeroase nume de 
cronicari care cu hărnicie, 
modestie și talent (neapă
rat talent) ghidează cu simț 
de răspundere pe spectatori 
și pe creatori, și cărora 

'personal le sînt foarte re
cunoscător. Dar persistă și 
„tinerețea" altora, asemă
nătoare cu cea a cinemato
grafiei noastre...

Există o imensă nevoie de 
schimb de opinii cu toți 
cei ce iubesc filmul. Și o 
nevoie de a fixa într-un

fel judecata asupra unei 
lucrări, de a delimita măcar 
niște cîștiguri și niște ca
rențe evidente, ca să știm 
ce-i de făcut pe mai de
parte. Nu afirm imposibi
litatea existenței unor opi
nii critice diverse, chiar di
vergente, nici nu cred în 
verdicte sigure la un mo
ment dat ; timpul judecă și 
el, „participă" la dezbate
re. Dar simpla enunțare a 
unor păreri, scrise uneori 
în același timp, fără cu
noașterea altor opinii, fără 
posibilitatea polemicii cons
tructive, pare un fel de in
diferență. De aceea, salut 
cu căldură ideea unei dis
cuții ample cu critica, la 
cîteva luni de la premiera 
unui film, în care părerile 
emise să se confrunte, pen
tru decantarea unor idei 
limpezi.

De asemenea, sondajele 
în masa spectatorilor și o 
atenție reală pentru capi
tolul „atracțiozitate" (în 
sensul pe care l-am discu
tat mai sus) la scenariile 
în lucru nu pot decît să 
avantajeze filmul româ
nesc.

Acestuia îi trebuie o in
fuzie de interes, calm si 
exigent, îi trebuie dragos
tea și grija părinților lui 
(care nu-s numai creatorii, 
ci toți spectatorii). Trebuie 
ca toți aceștia să vegheze 
la vorbele răspicate și 
drepte ale tuturor ursitoa
relor de bine-

CORAL 
JUBILIAR

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de existență a Ansamblului 
Consiliului popular al munici
piului București (fost „Ansam
blul S.P.C."), corul ansamblu
lui a prezentat săptămîna tre
cut! un splendid concert â ca- 
pella.

Un cor altoit pe tulpina „Co
ralei Municipiului București" 
care va număra și el nu peste 
multă vreme patru decenii de 
la înființare. Această corală a 
fost condusă de unul din cei mai 
pasionați animatori ai vieții noa
stre muzicale, dirijorul Ștefan 
Mureșanu. Contemporan si. cu 
alte formații mai vechi — „Car
men" sau „Cîntarea Româ
niei" — colectivul, datorită abne
gației permanente a cîtorva_ pa
sionați, în frunte cu dirijorul 
lui. a renăscut viguros în anii 
noștri, promovînd cîntecul coral 
nou, iar activitatea lui a fost în
cununată de mari succese. Un 
merit deosebit al acestui colec
tiv este orientarea către cîn
tecul coral românesc de astăzi, 
către muzica înaintașilor noștri.

Programul concertului, cuprin- 
zînd o paletă bogată din cînte- 
cele și corurile cele mai îndră
gite de poporul nostru, scrise de 
compozitori români, începînd cu 
Ciprian Porumbescu, Ion Vidu, 
D. G. Kiriac, trecînd prin clasi
cii mai apropiați G. Cucu, 
C. Baciu. Hubic, Vadim Sumski, 
continuînd cu loan Chirescu, 
Ion Borgovan, Ion Croitoru, 
Nicolae Lungu pînă la Gh. Du
mitrescu, Al. Pașcanu, Gh. Dan
ga, Anatol Vieru, Radu Paladi 
și alții a căpătat, astfel, un pro
fil de frumoasă sinteză aniver- 
sativă.

Concertul s-a desfășurat sub 
conducerea lui A. Goreaev,conducerea 
care a reliefat cu mare, grijă 
trăsăturile caracteristice. dîn- 
du-le, în același timp, o inter
pretare nouă, contemporană.

Corul a avut o frumoasă acu
ratețe intonatională. pe care de
sigur o va perfecționa. Ținem să 
remarcăm omogenitatea, mo
bilitatea și promptitudine? 
„în atac", ritmicitatea . per
fectă si frazarea muzicală m 
o dicțiune îngrijit articulată. 
Muzicalitateaansamblului’ s-a 
remarcat din plin în piesele 
„Hai. mîndră" de Al. Pașcanu si 
„Mult mă-ntreabă inima" de A. 
Vieru, unde armoniile elevate 
solicită un grad superior de în- . 
țe’egere' si sensibilitate muzi
cală. Tehnica ritmică s-a afișat 
vădit în „Veselie" de V. Sum- 
ski. „Tărășelul" de N. Lungu și 
„S'rba Pe loc" de G. Danga.

Dirijorul și corul au consti
tuit un tot unitar, iar soliștii, 
unii din cor alții din afară, dar 
care au activat si care s-au for
mat în rîndul acestui colectiv, 
au adus o contribuție meritorie 
la nivelul artistic al concertu
lui. Dintre ei îi amintim pe Ion 
Sto’.an în „Preste deal" de Ion 
Vidu, pe Viorica Albulescu. pe 
Livia Petrovici.

Acest concert aniversativ mar
chează un moment calitativ nou 
în munca sa artistică. Manifes
tări muzicale de felul acesta 
contribuie la repunerea muzicii 
corale în drepturile sale legiti
me. pe care valoarea reperto
riului românesc și aprecierea 
publicului o îndreptățesc din 
plin.

Constantin PALADE

Cedh
1 
f

Cuțesco-Storck
la 90 ani

viață închinată artei"... 
volumului de memorii

„O 
Titlul 
publicate de Cecilia Cuțescu- 
Storck pare a exprima pe deplin 
munca perseverentă a acestei 
artiste, ajunsă acum la vîrsta 
de 90 de ani. Cecilia Cu- 
țescu-Storck este un nume 
a cărui rezonanță s-a iden
tificat . cu ideea de dăruire 
artistică în cultura națională. 
Prima femeie din Europa care 
deține o catedră universitară 
de artă plastică, președinta 
Sindicatului artelor frumoase 
(1933), membră a juriului la ex
pozițiile saloanelor oficiale și 
ale Tinerimii Artistice, iată, 
enumerate sumar, fragmente de 
activitate artistică ale unei firi 
neliniștite, ale unei energii și 
ale unui entuziasm păstrat 
nealterat de-a. lungul decenii
lor. Acest entuziasm, completat 
de o adîncă cultură estetică, de 
precizia gusturilor și a viziunii, 
a contribuit la închegarea unei 
formule personale, bine defi
nite.

Desenul, ca, și pictura mu
rală par a fi genurile care răs
pund pe deplin preferințelor 
sale estetice, „...desenul cel 
mai sobru poate conține expre
sia totală artistică în toată 
splendoarea ei, căci cuprinde în 
el știința compoziției, redarea 
valorilor și chiar, într-o anu
mită măsură; a nuanțelor ’și cu
lorilor..."

Invingînd cu înverșunare ob
stacolele de ordin tehnic și 
compozițional, Cecilia Cuțescu- 
Storck a realizat mari ansam
bluri de pictură murală. („Is
toria comerțului românesc", — 
Academia de Comerț sau „Apo
logia artelor românești" — pla
fonul Palatului Republicii). Mo
mentele mari ale istoriei și 
culturii noastre, ridicate pentru 
prima dată la rang de monu
mentalitate, constituie 
prin intermediul 
evocate virtuțile 
ale poporului, 
toare în ' 
țională. 
tudini 
care, 
social, 
de evocare, artista a îmbinat 
mijloacele de expresie cu o 
concepție artistică originală, în 
realizarea unui tot unitar cu 
deosebite efecte de ordin deco
rativ. Artista, care a îndrumat 
neobosit ne calea artei decora
tive generații întregi de artiști, 
a pus una dintre pietrele de 
temelie la dezvoltarea modernă 
a acestei arte.

temele 
cărora sînt 
constructive 

etape hotărî- 
dezvoltarea sa na- 

Reliefînd acele ati- 
și gesturi specifice 

încadrate contextului 
dobîndesc o sporită forță

Marina PREUTU
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TELEGRAME PLECAREA TOVARĂȘULUI
REZS0 NYERS

50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înaltele funcții, respectiv 

<ie președinte al Consiliului de Stat, de președinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România, ținem să vă adresăm în numele poporului vietnamez, al Adu
nării Naționale și al guvernului Republicii Democrate Vietnam, precum 
și în numele nostru personal, felicitările noastre călduroase. Dorim 
ca poporul frate român să înregistreze noi și numeroase succese în desă- 
vîrșirea edificării socialiste, contribuind astfel la menținerea păcii în 
Europa și în lume. Fie ca prietenia și cooperarea frățească dintre popoa
rele noastre să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult, pe zi ce 
trece.

Cu cele mai bune urări de succes în nobila dv. misiune.

HO ȘI MIN TRUONG CHIN»
Președintele Președintele

Republicii Democrate Vietnam Comitetului Permanent
al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam
FAM VAN DONG 

Prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam

Miercuri seara a părăsit Capitala 
tovarășul Rezso Nyers, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care, însoțit de Jozsef 
Bălint, șeful Secției politico-econo- 
mice a C.C. al P.M.S.U., și Nagy 
Ferenc, secretar al Comisiei econo
mice de relații internaționale de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, a făcut 
o vizită de prietenie în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de tovarășii

Manea Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al • 
P.C.R., președinte al Consiliului E- 
conomic, Florea Dumitrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Economic, 
Radu Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și teh
nică, de activiști de partid și de stat.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București, și membri ai am
basadei.

Cronica
Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii, Nicolae Giosan, a 
primit miercuri dimineață delegația 
Ministerului Agriculturii al Republi
cii Populare Mongole, condusă de 
S. Gungadorj. adjunct al ministru
lui. care se află în tara noastră 
pentru convorbiri în vederea sem
nării Protocolului de colaborare în 
domeniul agriculturii. Cu acest pri
lej au fost abordate aspecte ale 
preocupărilor în domeniul cercetă
rii științifice și producției în a- 
gricultura celor două țări.

Delegația mongolă a început apoi 
convorbirile cu specialiști de la 
Consiliul Superior al Agriculturii.

★

0 PAGINĂ GLORIOASĂ

ISTORIA POPORULUI UNG

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a vă exprima în numele poporului Republicii Arabe 
Unite și în numele meu personal cele mai cordiale felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și vă urez succes în realizarea aspirațiilor țării 
dumneavoastră. Țin să remarc din nou cu acest prilej că între țările 
noastre s-au statornicit relații de afecțiune și prietenie care se vor întări 
și mai mult în interesul și spre binele popoarelor noastre. O dată cu sin
cerele mele omagii pentru Excelența Voastră, vă transmit cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, precum și pentru măreția, pro
gresul și înflorirea poporului român.

GAMAL ABDEL NASSER

.xcelenței Sale
/ Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România vă transmit felici
tările mele. Doresc ca activitatea dumneavoastră plină de răspundere 
să fie încununată cu succes spre binele poporului român și al păcii în 
Europa. ,

HEINRICH LUBKE
Președintele Republicii Federale a Germaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului ' 
de Stat al Republicii'Socialiste România vă transmit, în numele po
porului cipriot, al guvernului și al meu personal, cele mai cordiale feli
citări și calde urări de succes, fericire și prosperitate continuă a po
porului român prieten, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Miercuri a sosit în Capitală minis
trul minelor, combustibilului și meta- 

1 lurgiei al Republicii Cuba, Arturo 
Guzman Pascual, care va participa 
la lucrările primei sesiuni a Comi
siei mixte româno-cubaneze de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Radu 
Constantinescu. vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Cuba la București, Jesus 
Barreiro Gonzalez, și membri ai am
basadei.

★
Miercuri dimțneata. ministrul co

merțului al Danemarcei, Knud 
Thomsen, a avut o întrevedere cu 
ministrul comerțului exterior. 
Gheorghe Cioară.

La convorbire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, precum si Ri
chard Wagner Hansen. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Danemar
cei la București.

Ministrul Gheorghe Cioară a o- 
ferit. în cinstea ministrului danez, 
un dineu în saloanele hotelului 
Athânee Palace.

★
La Invitația Camerei de Comerț, 

miercuri seara a sosit în Capitală 
dl. N. Arnth-Jensen, președintele 
Comitetului guvernului danez pen
tru expoziții in străinătate, cu pri
lejul apropiatei inaugurări a Ex
poziției industriale daneze.

zilei
La sosire, pe aeroportul Bănea

sa, oaspetele a fost întimpinat de 
Hristache Zambeti. vicepreședinte al 
Camerei de Comerț. Erau prezenți 
membri ai ambasadei Danemarcei 
la București.

★
Acad. Elie Carafoli. directorul In

stitutului de mecanica fluidelor, a 
plecat la Paris pentru a participa 
la reuniunea Biroului Federației in
ternaționale de astronautică, al că
rei președinte este începînd din anul 
trecut.

*
O delegație a Uniunii Generale a 

, Sindicatelor din România, condusă 
de Iosif Anderco, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., a plecat 
miercuri după-amiază în Cipru, pen
tru a participa la Congresul Federa
ției pan-cipriote a sindicatelor inde
pendente (P.O.A.S.).

(Agerpres)

Acad. TEODOR
BORDEIANU

■P. 'ședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
BUCUREȘTI

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole 
și al meu personal, vă transmit sincere felicitări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă dori din inimă multe succese 
în activitatea dumneavoastră îndreptată spre dezvoltarea pe mai depar
te a României socialiste, întărirea prieteniei și colaborării între popoare.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole 

J. ȚEDENBAL

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Maurer,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România vă transmit felici
tări cordiale. Sînt convins că relațiile dintre statele noastre socialiste se 
vor dezvolta în continuare cu succes.

Permiteți-mi să vă urez mult succes în activitate, multă sănătate și fe
ricire personală.

WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

MITING BE SOLIDARITATE 
CU LUPTA EROICĂ

A POPORULUI VIETNAMEZ
Aniversarea. Zilei internaționale de 

solidaritate cu Vietnamul a fost 
marcată printr-un miting al oame
nilor muncii din orașul Tîrgoviște, 
organizat miercuri după-amiază la 
Uzina de utilaj petrolier din loca
litate. La miting au participat mem
bri ai ambasadei R. D. Vietnam 
si ai Reprezentantei permanente la 
București a Frontului National de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Petre Pascu. președintele Consiliu
lui municipal al sindicatelor. Despre 
semnificația și însemnătatea acestui 
eveniment a vorbit ing. Gh. Tănă- 
soiu, directorul general al uzinei. Au 
mai luat cuvîntul ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Hoang Tu, și 
șeful ad-interim al Reprezentanței 
permanente la București a Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, Tran Kien.

(Agerpres)

în ziua de 19 martie 1969 a înce
tat din viață academicianul Teodor 
Bordeianu, eminent om de știință, 
specialist de renume mondial în do
meniul pomiculturii, membru al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

Născut la 16 februarie 1902 în co
muna Marșenița, Teodor Bordeianu 
a obținut titlul de inginer agronom 
la Școala superioară de agricultură 
din București și apoi titlul de doctor 
în științe agronomice. Profesor de 
pomicultură și legumicultură la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu", a 
contribuit la formarea a numeroase 
generații de specialiști, desfășurînd 
în același timp o bogată activitate 
de cercetare științifică în cadrul In
stitutului de cercetări agronomice, ia 
Institutul de cercetări horti-viticole 
și Institutul de cercetări pentru po- 

. micultură, al cărui director a fost.
Sub conducerea sa a fost elabora

tă monumentala monografie „Pomo- 
logia Republicii Socialiste România" 
îp 8 volume.

Pasionat om de știință, animat de 
un înalt simt al datoriei, a creat so
iuri noi de pomi, a efectuat studii și 
cercetări în principalele bazine po
micole din tară, a contribuit la orga
nizarea stațiunilor experimentale po
micole, la raionarea soiurilor de pomi 
și la elaborarea planului de dezvolta
re . în perspectivă a pomiculturii ro
mânești.

Pentru meritele sale deosebite i-au 
fost acordate ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.
• încetarea din viață a academicia
nului Teodor Bordeianu reprezintă o 
grea pierdere pentru știința româ
nească, ț>e care a slujit-o cu.devo
tament și dăruire.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
CONSILIUL SUPERIOR AL AGRI

CULTURII
MINISTERUL INVAȚĂMÎNTULUI

★
Corpul defunctului se află depus la 

Institutul central de cercetări agri
cole din B-dul Mărăști 61. Accesul 
publicului : joi, 20 martie, între orele 
12—15 și 18—20, și vineri, între orele 
9—12. Înhumarea va avea loc vineri 
la cimitirul Belu, la ora 15.

Poporul ungar aniversează în a- 
ceste zile un eveniment de mare 
însemnătate din istoria sa : se îm
plinesc 50 d.e ani de la memorabila 
zi de 21 martie 1919, cînd clasa mun
citoare ungară, sub conducerea parti
dului ei comunist, cucerind puterea 
politică, a proclamat Republica So
vietică Ungară.

Acțiunile revoluționare care au dus 
la apariția primului stat al muncito
rilor și țăranilor pe pămîntul Ungariei 
au constituit parte integrantă a va
lului luptei popoarelor pentru eli
berare socială și națională, care s-a 
ridicat puternic în Europa la sfîrșitul 
primului război mondial-

După cum se știe, războiul provocat 
de marile puteri imperialiste a adus 
imense suferințe maselor muncitoare, 
a adîncit la maximum contradicțiile 
sociale, politice, naționale. Deosebit 
de acut se manifestau aceste contra
dicții în cadrul imperiului habsbur- 
gic. Luptele sociale și de eliberare 
națională au căpătat un puternic im
puls datorită Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, eveniment de 
însemnătate istorică pentru destinele 
omenirii, care a inaugurat o nouă 
epocă în dezvoltarea ei — epoca trece
rii de la capitalism la socialism. Sub 
loviturile mișcărilor sociale și ale 
luptei de eliberare a popoarelor asu
prite, ale înfrîngerilor suferite pe 
front, imperiul habsburgic, devenit 
de mult anacronic, s-a prăbușit, pe 
ruinele sale luînd ființă noi state in
dependente.

Cucerirea puterii politice de către 
proletariatul ungar s-a produs în 
condițiile creșterii avîntului revolu
ționar, cînd masele reclamau cu tot 
mai multă vigoare largi drepturi și 
libertăți, profunde transformări 
sociale. O deosebită . importan
ță pentru dezvoltarea luptei revolu
ționare a avut crearea la 24 noiem
brie 1918 a Partidului Comunist Un
gar, al cărui nucleu l-au constituit 
elementele de stînga, cu concepții re
voluționare, din partidul social-de
mocrat, grupurile marxiste care acti
vau independent. Președintele Parti
dului Comunist a devenit Bela Kun.

Puterea proletară a trecut la în
făptuirea într-un ritm accelerat a 
transformărilor revoluționare în via
ța economică și socială. Ea a na
ționalizat întreprinderile și moșiile 
mai mari de 100 de holzi, a luat o 
serife de măsuri pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc. Tocmai aceasta 
i-a atras sprijinul maselor largi, care, 
cu prilejul alegerilor generale orga
nizate în aprilie 1919, s-au pronun
țat pentru puterea proletară.

Statul proletar ungar constituia, 
după Rusia Sovietică, pentru masele 
muncitoare de pretutindeni, un exem
plu însuflețitor. De aceea reac- 
țiunea mondială, marile puteri 
imperialiste, temîndu-se de puterea 
de înrîurire a acestui exemplu, au 
organizat, la cererea forțelor reac
ționare din Ungaria, intervenția mi
litară împotriva statului proletar un
gar. La această intervenție au luat 
parte și clasele exploatatoare din 
România.

Clasa noastră muncitoare, v mișca
rea revoluționară din România s-au 
ridicat însă hotărît împotriva inter
venției, condamnînd-o cu tărie și au 
sprijinit activ revoluția proletară din 
Ungaria. Mișcarea de solidaritate a 
proletariatului român cu Republica 
Sovietică Ungară s-a desfășurat pe 
fondul puternicului avînt revoluțio
nar care a cuprins masele munci
toare din România în anii 1918—1920, 
împletindu-se strîns cu solidarizarea 
față de primul stat al muncitorilor 
și țăranilor — Rusia Sovietică, cu 
lupta pentru satisfacerea propriilor 
revendicări economice si politice 
ale maselor muncitoare, pentru con
diții omenești de trai, drepturi și li
bertăți democratice, pace și progres 
social.

dr. Nicolae COPOIU

în pofida stării excepționale, a in
terzicerii de către autorități a orică
ror manifestări de solidaritate cu 
mișcarea revoluționară din alte țări, 
organul central al Partidului Socia
list și al sindicatelor muncitorești 
din România, ziarul „Socialismul", 
a reușit să tipărească apelul guver
nului instaurat în Ungaria la 21 
martie 1919. prin care se anunța că 
„proletariatul Ungariei a luat în 
mină. începînd de astăzi. întreaga 
putere". Foarte clar își exprima so
lidaritatea cu revoluția proletară un
gară organul secției din Prahova a 
Partidului Socialist. „Lupta socia
listă". „în Ungaria, scria ziarul la 
24 martie, proletariatul, în frunte 
cu tovarășul Bela Kun. a pus mina 
pe putere, introducînd republica sfa
turilor. Noul guvern a si intrat în 
legătură cu republica socialistă so
vietică- rusă. Acest mare eveniment 
a căzut ca un trăsnet asupra impe
rialiștilor antantiști".

După începerea ostilităților îm
potriva Ungariei proletare, condu
cerea Partidului Socialist, dînd ex
presie stării de spirit a maselor 
muncitoare, a trimis o delegație nu
meroasă la ’ ministrul de ’ interne, 
spre a-i face cunoscută opoziția sa 
categorică fată de orice interven
ție.

între acțiunile de masă organizate 
în semn de solidaritate cu cele două 
revoluții proletare — rusă și ungară, 
cea mai importantă a fost greva ge
nerală din 21 iulie 1919. în ciuda fap
tului că autoritățile burghezo-moșie- 
reștl au împiedicat publicarea și răs- 
pîndirea chemărilor la grevă ale Par
tidului Socialist, zeci de mii de mun
citori din principalele orașe ale tării 
au încetat lucrul în ziua de 21 iulie, 
manifestîndu-și în mod impresionant 
sentimentele internaționaliste.

Greva a fost însoțită în numeroase 
orașe de mari întruniri, la care au 
luat cuvîntul conducători ai partidu
lui și ai sindicatelor. „Acesta e un 
semn de protestare — spunea un 
vorbitor la întrunirea de la Ploiești 
din 21 iulie, ia care participau circa 
1 200 persoane — pentru ca nimeni 
să nu se amestece acolo unde to
varășii s-au deșteptat cu un ceas mai 
devreme ca noi. De exemplu Rusia 
și Ungaria. Aceste două țări trebuie 
lăsate să se conducă singure..."

Concomitent cu aceste manifestări, 
mișcarea muncitorească și socialistă 
din țara noastră a organizat nume
roase alte acțiuni de solidarizare cu 
Republica Ungară. Amintim între 
acestea neprezentarea a nume
roși tineri la mobilizare, fapt 
pentru care au avut loc în a- 
cel timp multe procese, sa
botarea transporturilor de muniții de 
către muncitorii ceferiști. O acțiune 
sistematică de sabotaj s-a desfășurat 
la Ploiești-Triaj, determinînd mari 
întîrzieri ale trenurilor militare. 
Pînă la urmă, autoritățile au fost 
nevoite să înlocuiască personalul fe
roviar din Ploiești-Triaj cu militari, 
arestînd totodată mai mulți conducă
tori locali ai mișcării muncitorești, 
printre care și pe Constantin Mă
nescu.

' Un sprijin direct la apărarea Re
publicii Sovietice Ungare l-au dat 
românii care au luptat cu arma în 
mînă pe teritoriul Ungariei, în ca
drul formațiunilor internaționaliste 
sau în rîndurile armatei roșii ungare, 
începînd din aprilie 1919, revoluțio
narii români aflați în Ungaria, îm
preună cu alți revoluționari, 
au desfășurat o intensă activi
tate pentru crearea unui regiment 
roșu internațional, trimițînd delegați 
în diferite localități din România 
pentru a recruta voluntari. Documen

tele atestă că în regimentul interna
țional format în Ungaria, un întreg 
batalion a fost constituit din români, 
în armata roșie ungară s-au înrolat, 
de asemenea, numeroși soldați ro
mâni. care, izolați sau iii grupuri, au 
dezertat din rîndurile armatelor in- 
tervenționiste. Printre cei aproa
pe 500 de participant! din 
țara noastră, care mai sînt încă în 
viață, la apărarea cif arma în mînă 
a revoluției ungare, amintim pe 
Anton Bangiu, Gheorghe Czabaî, 
Francisc Grosz, Gheorghe Timofi, 
Ion Uie Vrabie, Denes Kiss, Fran
cisc Kudor — toți veterani cunos- 
cuți ai mișcării noastre muncitorești, 
unii dintre ei membri ai Partidului 
Comunist Român încă de Ia înfiin
țarea sa.

Forțele intervenționiste erau însă 
covîrșitor superioare numeric celor 
care apărau revoluția. în a- 
fară de aceasta, rezistența puterii 
proletare ungare a fost slăbită ca ur
mare a acțiunilor contrarevoluționa
re ale reacțiunii interne, precum 
și din cauza manevrelor unor 
elemente social-democrate conci
liatoare. După 133 de zile de 
existență (21 martie—1 august) re
publica a fost înfrîntă. „Cauza re
voluției mondiale — spunea Lenin în 
1920 — a suferit în acest timp o serie 
de înfrîngeri în țările mici, unde ma
rile țări prădalnice atț ajutat la înă
bușirea mișcării... Coloșii capitalis
mului — Anglia, Franța, Austria — 
au înăbușit revoluția din Ungaria".

Amintirea Republicii Sovietice 
Ungare, a eroismului de care au 
dat dovadă muncitorii în apărarea 
ei, au rămas însă vii în conștiința 
maselor muncitoare de pretutindeni.

în anii care au urmat, proleta
riatul român și ungar, comuniștii 
din cele două țări au continuat să 
colaboreze si să se sprijine reciproc 
în lupta de eliberare de sub jugul 
exploatării capitaliste.

Legăturile de solidaritate interna- 
ționalistă dintre oamenii muncii ro
mâni și unguri s-au ridicat pe o 
treaptă superioară după ce ambele 
noastre popoare s-au eliberat din 
jugul fascist și și-au luat soarta în 
propriile mîini, pășind la construi
rea orînduirii noi, socialiste. Comu
nitatea orînduirii, ideologia marxist- 
leninistă, țelul suprem comun r— 
construirea socialismului și comu
nismului — au făcut cu putință ca 
între cele două țări să se statorni
cească relații de tip nou, de strînrz 
prietenie, de colaborare și întraju
torare .frățească. „O trainică priete
nie s-a dezvoltat între țara noastră 
și Republica Populară Ungară — 
arăta tovarășul, Nicolae Ceaușescu. 
Raporturile frățești dintre popoarele 
noastre se întemeiază pe aspirațiile 
și lupta comună pentru o viață mai 
bună, ' pentru socialism și pace".

Pe măsură ce ambele țări își dez
voltă economia și cultura, se creează 
condiții tot mai bune pentru inten
sificarea colaborării multilaterale 
dintre ele. în avantajul și spre bi
nele popoarelor român și ungar și 
în interesul cauzei generale a socia
lismului, al întăririi sistemului mon
dial socialist, al unității mișcării co
muniste internaționale.

Cu ocazia aniversării a 50 de ani 
de la proclamarea Republicii Sovie
tice Ungare, mare sărbătoare a po
porului ungar, oamenii muncii din 
țara noastră omagiază amintirea 
eroicilor luptători care și-au vărsat 
sîngele pentru făurirea ei, pentru 
cauza scumpă a celor ce muncesc. ■ 
Oamenii muncii români adresează 
cu acest prilej' un cald salut po
porului ungar și-i urează să ob
țină noi și tot mai mari succese 
în lupta pentru dezvoltarea cuceri
rilor sale socialiste, pentru înflorirea 
patriei, pentru progres și prosperi
tate.

vremea
(Urinare din pag. I)

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

îmi revine marea plăcere de a felicita pe Excelența Voastră cu oca
zia numirii ca președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Sînt încredințat că deținerea acestei funcții de către Excelența 
Voastră va duce la întărirea pe mai departe a cooperării și a relațiilor 
prietenești existente între cele două țări ale noastre.

Doresc Excelenței Voastre sănătate, fericire și prosperitate pentru 
poporul României.

MOHAMMAD AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 martie. în țară : Vreme rece 
și umedă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros. Vor cădea precipitații tempo
rare, mai ales în jumătatea de est a 
țării. Vînt potrivit, cu intensificări din 
sectorul nord-est, spulberînd local ză
pada în Dobrogea, Moldova și Bărăgan, 
la începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar maximele între minus 
3 și plus 7 grade. In București : Vreme 
umedă și rece la început, apoi în ame
liorare ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit. Vor cădea precipita
ții temporare. Vînt potrivit, cu intensi
ficări pînă la tare. Temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere ușoară.

ȘTIRI CULTURALE
După ce a apărut în fata publi

cului meloman din Timisoara. A- 
rad si Cluj, orchestra Națională a 
Radioteleviziunii franceze — 
O.R.T.F., a '.prezentat, miercuin 
seara, primul concert în Capitală. 
Sub bagheta dirijorului Jean Mar- 
tinon. violonist si compozitor, di
rectorul artistic al formației, or
chestra a interpretat un program 
alcătuit din lucrări de Bizet, De
bussy si Roussel. Ca un omagiu a- 
dus muzicii românești, oaspeții au 
înscris în programul serii Suita I 
în do major de George Enescu. Iu
bitorii muzicii prezenți în Sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia si-au manifestat prin îndelungi 
aplauze prețuirea fată de arta mu
zicienilor francezi.

La spectacol au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite-r

tului de Stat pentru Cultură și 
Artă. George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Octav Livezeanu. vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S.
. Au asistat, de asemenea. Pierre 

Pelen, ambasadorul Franței la' 
București, și alti membri ai corpu
lui diplomatic.

Miercuri la amiază; Ion Brad, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a oferit un 
cocteil în saloanele restaurantului 
Athenee Palace cu prilejul turneu
lui întreprins în tara noastră de 
orchestra națională a Radiotelevi
ziunii franceze — O.R.T.F.

■fc
Teatrul de stat din Constanța a 

găzduit miercuri seara primul spec
tacol al Baletului national din Cuba.

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 13 

din 19 martie 1969
Extragerea I : 5 12 19 10 3 21.
Fond de premii : 442 973 lei. 
Extragerea a II-a: 4 7 32 17 16 37 25. 
Fond de premii : 358 898 lei.

— JJ.J.-'I.HJ. . Ul!»iTI','II.L.lJl.llll.r,',.rilllllUH,.I.IU|.

Artiștii cubanezi au oferit iubi
torilor de artă constănțeni un bogat 
repertoriu de piese clasice și pe 
motive proprii folclorului cubanez.

■k

Colectivul ..Burgtheater‘‘-ului din 
Viena. care timp, de o săptămînă a 
fost oaspetele publicului difi Bra
șov si București, prezentînd șapte 
spectacole cu piese de Schiller și 
Nestroy. a părăsit miercuri dimi
neața Capitala.

*

în cadrul marilor aniversări cul
turale ale anului. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea 
Scriitorilor și Comisia națională a 
Republicii Socialiste România pen
tru U.N.E.S.C.O. au organizat miercuri 
după amiază, în sala Dalles, un 
simpozion consacrat împlinirii a 150 
de ani de la nașterea lui Alecu 
Russo.

(Agerpres)

> Este ea pe cale să se
> contureze? La toate a- 
\ ceste întrebări se poa- 
\ te răspunde afirmativ. 
(. Pentru că Sibiul este 
f acea osmoză dinamică 
z între continuitate și 
z înnoire.
? De la înălțimea unui
ț bloc de șase ori șapte 
j etaje, înălțimea ve- 
S chiulul Turn al Sfatu- 
\ tui, se dezvăluie pri
it viril, dincolo de orașul 
c istoric, altul care se 
z naște. Prin țesătura de 
z schele și macarale în- 
f trevezi blocurile noi de
> locuințe care se ală- 
Ș tură celor devenite 
\ „casă" în cartierul Te- 
C rezianum Mai încolo, 
C halgle noi ale uzinei 
( Independența. Intr-altă 
/ parte, sițueta elegantă 
f a modernei fabrici de 
S confecții Steaua Roșie. 
S Formele masive ale 
C noului Complex indus- 
( trial de morărit și pa- 
<f nificație. Sînt efigii 
? ale prezentului nostru 
/ socialist, prezent tu- 
) multuos. creator de va-
> lori și acte de durată.
S Municipiul de sub
S poala Cindrelului. cu 
\ populația sa de 132 512 
C locuitori, s-a înscris, 
c ca tara întreagă, și în 
z același furtunos ritm, 
z pe coordonatele pro- 
z greșului și civilizației 
S socialiste.
S Dificultatea stă nu în
C a găsi exemplificări, ci
4 în alegerea cîtorva, din 
ț atîtea și atîtea ce pot 
z fi mai mult decît re- 
z velatoare. Cu șapte de- 
f cenii în urmă se con-
5 struia între Sadu și 
\ Sibiu prima linie elec- 
C trică monofazică de 
C transport de 4kW lun-

gă de 18 km, care, la 
f acea vreme. însemna

o realizare tehnică 
marcabilă. Astăzi, te
ritoriul județului 
biu este străbătut 
linia de înaltă tensiune 
Luduș-Slatina, con
struită de întreprin
derea Electromontaj- 
Sibiu, specializată în 
construcții și mon
taje electrice. Prove
nind dintr-un modest 
atelier înființat în vea
cul trecut. Uzina In
dependența este astăzi 
un complex cu peste 
5 000 de salariați.

re-
Si
de

un veac ori două, acele 
pe cadran. Cibinul îșs 
poartă către Olt unda-i 
limpede în același 
mers domol pe care i 
l-a hărăzit firea. Mun
ții, zid neclintit în 
partea de miază-zi, nu 
și-au schimbat de mi
lenii și milenii cu ni
mic înfățișarea. Nu
mai timpul, timpul în 
raport cu omul, și-a 
modificat dimensiunea. 
Ceea ce altădată — iar 
de acest „altădată" ne 
despart abia douăzeci

viata șco- sibia-

investi-
urbană 

iudețea-

ziunea conturată la a- 
cest început de an 
'69. Progresul este 
măsurabil nu numai 
prin dimensiunile in
dustriei ; ne-arn loca
lizat. însă, observația 
în acest domeniu pen
tru că industria, in 
zilele noastre, dă mă
sura tuturor fenome
nelor vieții sociale.

Sibiul a fost. se 
știe, un centru cultu
ral iradiant. Aici și-a 
trăit o parte din via
tă strălucitul umanist

cultură. în
Iii și a complexului 
muzeistic — factori în 
același timp, de popu
larizare si de 
gătii.

Ca așezare 
și reședință. _ 
nă. Sibiul nu poate fi 
privit și nici înțeles 
în afara legăturilor 
organice cu centrele 
din jur. Este legat de 
Cisnădie. oraș al li
nei industrii textile 
înfloritoare. Este 
gat de Mediaș,

SIBIU-O PERSONALITATE
CITADINĂ EFERVESCENTĂ

cărei producție — ma
șini și instalații des
tinate agriculturii, uti
laje pentru industria 
metalurgică și con
structoare de mașini, 
instalata pentru 
dustria chimică

in- 
a 

crescut de peste 50 de
ori fată de 1947.

Două exemple, nu
mai, însă îndeajuns de 
edificatoare și de su
gestive pentru muta
țiile de structură ope
rate sub impulsul so
cialismului în această 
așezare urbană care 
suscita interesul înde
osebi pe plan turistic. 
Ceasul din Turnul Sfa
tului își rotește în a- 
celași ritm, ca si acum

și cinci de ani — st . 
plămădea într-un veac, 
astăzi se înfăptuiește 
într-a douăzecea parte 
din acest răstimp sau 
în mai puțin.

Ritmul de ieri și cel 
de azi condiționează 
ne cel de mîine. mai 
avîntat, mai .dinamic 
întrevedem, prin pris
ma unor cifre sem- 
nificînd planuri. in
vestiții. cifre ce ne-au 
fost înfățișate la Si
biu. nași de gigant în 
dezvoltarea industriei 
în împliniri de ordin 
social și cultural. O 
călătorie aici, veste 
cinci ori șase ani. va 
împlini substantial pi

Nicolae Olahul. Haas 
a conceput tehnica 
reactivă, aici a activat 
Astra și s-a tipărit 
Tribuna, s-a născut 
colecția de artă Bru- 
kenthal, 
școli a căror tradiție 
se perpetuează pînă 
astăzi, și s-au născut 
opere remarcabile de 
arhitectură. Sibiu — 
leagăn al unei efer
vescente culturale. Ti 
se relevă astăzi, ridica
tă la înaltul plafon al 
condițiilor și exigen
telor socialiste. în ac
tivitatea teatrului de 
stat, cu secții de lim
bă română și germa
nă. a așezămintelor de

au ființat

in care prosperă in
dustria construcției de 
mașini si a sticlei. 
Este legat de Copșa 
Mică — reputat cen
tru al chimiei.

Dar. mai ales, 
poate fi înțeles 
fara legăturilor 
time cu ținutul 
i-a dat nume, 
este 
șui. Țara Bîrsei. a 
Oașului. a Vrancei, o 
arie de viețuire 
amprente proprii. 
Terra Blachorum 
neratoare de sinteze 
antropologice si etno-, 
grafice care-i delimi
tează un loc cu note 
absolut distincte în 
trunchiul națiunii. A-

nu 
în a- 
lui in- 
căruia 
Sibiul 

ca Maramure- 
Bîrsei.

cu 
o 

ge-

cea Mărginime
nă, sate străvechi de 
oieri cu populație în 
veșnică mișcare peste 
coame de munte, spre 
Dunăre și Mare, ori 
către răsărit si miază
noapte, a împlîntat că
rămizi trainice la e- 
dificiul poporului ro
mân, al limbii și cul
turii noastre. Răși
nari. Poiana. Tilișca, 
Săliște — nume de 
poezie și de adîncă re
zonantă istorică, tră
iesc la rîndu-le o via
tă nouă. Vin ciobanii 
de la munți / Cu că
ciulile pe frunți / Cu 
cojoacele pe dos... / 
Vin ciobanii jos. In 
melodia dură,- bolo
vănoasă a acestui cîn- 
tec bătrîn, dar mereu 
tinăr în Mărginime 
țl-arn ascultat în in
terpretarea corului din 
Poiana), simți parcă 
revărsarea neîntrerup
tă. de două milenii si 
mai bine — pe poteci 
de munte — a celor 
care, în lung și-n la
tul pământului româ
nesc. au purtat din
tr-un loc în altul doi
ne și balade și au al
toit obiceiuri si meș
teșuguri.

Si 
biul 
țeles 
fără 
ochi _ __
dintre Olt și Hîrtiba- 
ciu. unde români, ger
mani. maghiari 
iese și muncesc 
veacuri', părtași 
tăzi la însufletitoarea 
operă de edificare so
cialistă. Colt de tară, 
fermecător prin tot 
ceea ce a avut si are. 
Sibiul se redimensio- 
nează continuu, reno- 
yîndu-si turnurile și 
înălțîndu-și schelele...

astfel. Si- 
în- 
lui 
de

tot
nu poate fi 
în întregul 

o aruncătură 
în perimetrul

tra
de 

as-
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ECOUL INTERNAȚIONAL AL CONSFĂTUIRII STATELOR 
SOCIALISTE PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

ROMA 19 (Agerpres). — Comentînd 
documentele adoptate de consfătuirea 
de la Budapesta a Consiliului politic 
consultativ al Tratatului de la Varșo
via, ziarul „l’Unitâ" publică un articol 
intitulat „Rolul Italiei". Consfătuirea 
de la Budapesta a țărilor socialiste eu
ropene — se scrie în articol — a 
relansat în mod concret și convingător 
marea temă a securității și desființării 
blocurilor. ■Apelul adresat întregii Eu
rope deschide o perspectivă reală — 
punînd în mod pozitiv accentul pe 
posibilitatea care există astăzi de a 
deschide un capitol nou de pace și 
colaborare în istoria frămîntată a ve
chiului nostru continent — neascun- 
zînd însă nici obstacolele ce trebuie 
depășite (recunoașterea intangibilității 
frontierelor și a existenței celor două 
state germane). Cu multă seriozitate, 
țările Tratatului de la Varșovia s-au 
declarat dispuse să ia în considerație 
orice propuneri ce vor fi avansate 
pentru a se ajunge cît mai repede la o 
conferință paneuropeană. Ele au arătat, 
de asemenea, deplina lor hotărire de a 
trece „de la declarații generale de 
pace Ia măsuri concrete". Am regăsit 
în acest document — scrie „l’Unitâ" 
— același spirit deschis care a carac
terizat Declarația din București de 
acum trei ani, unul din momentele 
cele mai fericite ale inițiativei politice 
ale țărilor socialiste pentru construirea 
în Europa a unui sistem efectiv ne
cesar existenței pașnice.

în faza de acțiune și inițiativă pe 
care Consfătuirea de la Budapesta pare 
să o redeschidă în politica europeană, 
problema care ne stă în față — scrie 
„l’Unitâ — este aceea de a contri
bui cu inițiativa noastră să creăm cea 
mai mare aliniere a forțelor democra
tice și de pace. în noua fază politică 
care se deschide în Europa, Italia, 
poporul nostru, politica externă italiană 
trebuie să joace un rol autonom și 
curajos, deoarece au un cuvînt impor
tant de spus.

PERSISTENȚA DIVIZĂRII EU
ROPEI 'I ~ 
TARE

ÎN BLOCURI MILI-
COMPOBTA GREVE’ 

RISCURI
19 (Agerpres). — Comen- 

„L’Humanite" 
„Persistența divizării Euro-

PARIS 
tind Apelul ziarul 
scrie : 
pei în blocuri militare opuse, com
portă o amenințare care ar putea 
deveni teatrul unei conflagrații 
neîntîlnite nici chiar în cele două 
războaie mondiale". Apelul „oferă 
o altă opțiune, singura, dealtfel, 
rezonabilă, și anume, aceea a di
zolvării blocurilor militare și înlo
cuirea lor printr-un sistem de 
securitate colectivă".

WILLY BRANDT SE DE
CLARA ÎN FAVOAREA UNEI 
CONFERINȚE GENERALE EU
ROPENE ÎN PROBLEMELE 

SECURITĂȚII
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 

La cererea corespondentului din 
Bonn al Agenției M.T.I., minis
trul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt, a făcut 
următoarea declarație în legătură 
cu Apelul statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia către toa
te statele europene.

„Constat cu satisfacție că în a- 
pelul de la Budapesta statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia se pronunță pentru o po
litică europeană de slăbire a în
cordării, de asigurare a păcii, bu-

PENTRU SECURITATEA EUROPEI
Șl PACEA ÎNTREGII LUMI

(Urmare din pag. D

au afirmat că sînt gata să treacă, 
concomitent cu lichidarea blocului 
agresiv N.A.T.O., la desființarea Tra
tatului de la Varșovia care, după 
cum se știe, a apărut tocmai ca o 
contramăsură la crearea alianței mi
litare nord-atlantice.

Pentru realizarea securității euro
pene și întărirea păcii pe continent 
este de cea mai mare importanță să 
se pornească de la recunoașterea rea
lităților statornicite după cel de-al 
doilea război mondial, a inviolabili
tății frontierelor existente : acționînd 
în această direcție, țările europene • 
pot contribui la crearea unei atmos
fere în care fiecare popor să aibă 
deplina certitudine a securității sale, 
siguranța intangibllității granițelor, 
a integrității teritoriului, să se simtă 
la adăpostul oricăror primeidli de a- 
gresiune.

O cerință -importantă a îmbunătăți
rii climatului politic european este 
recunoașterea celor două state ger
mane — Republica Democrată Ger
mană, stat socialist frățesc, și Repu
blica Federală a Germaniei — dez
voltarea unor relații normale cu a- 
cestea în vederea participării lor la 
rezolvarea 
ropene.

Pornind 

tuturor problemelor eu-
de la asemenea realități.

nei vecinătăți și colaborării pline 
de încredere.

în cadrul consfătuirii de la Bu
dapesta s-a recunoscut că în Eu
ropa există probleme nerezolvate. 
Potrivit concepției țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
aceste probleme trebuie soluțio
nate prin mijloace pașnice, prin 
tratative și nu prin violență și a- 
menințări. Aceasta ne încurajează 
să continuăm eforturile noastre în 
ceea ce privește realizarea unei 
înțelegeri cu vecinii noștri din 
Est, cu privire la renunțarea re
ciprocă la utilizarea forței.

Sprijin pe deplin teza că este 
necesar să se treacă, așa cum se 
spune și în apel, de la declara
ții generale despre pace la ac
țiuni șix măsuri concrete, care să 
rezolve problemele legate de slă
birea încordării și de dezarmare.

Consider ca fiind mai posibilă 
și utilă ca oricînd adoptarea de 
măsuri pe baza egalității în drep
turi și în mod reciproc — a spus 
în continuare ministrul de exter
ne al R.F.G. în apelul lor, ță
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia amintesc despre o con
ferință generală europeană în 
problemele securității. Noi salu
tăm această idee. Pentru ca o 
astfel de conferință să- nu deza
măgească, considerăm că ea ai 
trebui temeinic pregătită" — a 
spus în încheiere Willy Brandt

.1

REACȚII ÎN CERCURILE OFI
CIALE ENGLEZE

LONDRA 19 (Agerpres). — Co- 
mentînd Apelul cercurile oficiale bri
tanice declară că după cum s-a aflat, 
„Marea Britanie este gata să acțio
neze pentru pregătirea unei astfel de 
conferințe, cu condiția ca ea să aibă 
perspective reale de reușită și ca 
obiectivele ei să fie în prealabil bine 
stabilite" — anunță agenția France 
Presse. Marea Britanie; .. spun aceste 
cercuri, consideră însă că Statele Unite 
și Canada ar trebui să ia parte „de la 
început" la pregătirea unei asemenea 
conferințe.

Uniunii ' Generale 
România, condusă 
nu, secretar al 

al 
deschise

Conferința consultativă 
de solidaritate a sindicate
lor din Africa și Europa, 
organizată de Federația Sindicală 
Mondială (F.S.M.) și Uniunea Sindi
cală Panafricană (U.S.P.A.) și-a în
ceput lucrările la Conakry. La con
ferință participă și o delegație a 

a Sindicatelor din 
de Larisa' Muntea- 
Consiliului Cen

tral al U.G.S.R. Lucrările au
fost deschise de șefui statului
guineez, Seku Ture, care, subliniind 
necesitatea unității de acțiune a or
ganizațiilor sindicale din lume, s-a 
pronunțat în favoarea respectării ex
periențelor revoluționare naționale.

Consiliul de Stat al Fran
ței, care este considerat a fi cea mai 
înaltă instanță administrativă franceză, 

acționînd în mod practic pentru con
tracararea oricăror încercări ale 
cercurilor agresive, revanșarde de a 
submina cooperarea internațională, 
de a întoarce Europa la practicile și 
metodele „războiului rece", evitînd 
absolut orice măsuri sau acțiuni care 
ar putea duce la înveninarea atmos
ferei, se pot face pași concreți în di
recția asigurării securității pe con
tinent. Pentru promovarea unei ast
fel de politici cheamă țările conti
nentului nostru Apelul statelor parti
cipante Ia Tratatul de la Varșovia. 
Tocmai în această direcție își con
centrează eforturile România; în 
acest sens militează neobosit țara 
noastră în viata internațională. în 
dezvoltarea relațiilor sale cu alte' 
țări, fiind animată de dorința de a-și 
aduce întreaga contribuție la pro
movarea încrederii și colaborării în
tre state la cauza destinderii pe con
tinentul nostru și în lume, la întări
rea păciî\ și securității mondiale.

Chemînd toate țările din Europa să 
conlucreze în vederea convocării con
ferinței europene și a creării clima
tului necesar pentru ca aceasta să se 
bucure de succese și să justifice spe
ranțele popoarelor, țările socia
liste membre ale Tratatului de la 
Varșovia au adresat guvernelor euro
pene apelul de a-și uni eforturile 
pentru a face ca Europa să devină 
un continent al cooperării rodnice
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internaționale a partidelor comuniste și muncitoreștiPuternică ripostă 
a patrioților

dată acțiunilor 
militare declanșate 
de comandamentul

american
SAIGON 19 (Agerpres). — Declan

șată marți de comandamentul ameri
can „cea mai mare acțiune ofensivă 
din ultimii ani" — relatează agenția 
France Presse — a intimpinat din 
prima zi riposta dîrză a patrioților 
sud-vietnamezi. Unităti americane a- 
partinînd a patru divizii de infante
rie aeropurtate și de blindate au an
gajat lupte grele împotriva primei și 
celei de-a șaptea divizii a forțelor ar
mate populare de eliberare. Teatrul . 
de operațiuni, aflat la numai 65 kilo
metri de Saigon, a constituit în prea
labil obiectivul unor bombardamente 
intense ; în acțiunea de „preparare a 
terenului" au luat parte chiar și 
bombardiere grele „B-52“, care nu
mai în noaptea de marți spre 
miercuri au lansat circa 800 de tone 
de explozibil asupra unor poziții ale 
patrioților dispuse pe o lungime de 
numai 30 de kilometri. Cu toate aces
tea, trupele americane au apelat în 
repetate rînduri la sprijinul elicopte
relor și avioanelor de asalt. Cel de-al 
11-lea regiment de blindate a trebuit 
să intervină direct într-o luptă ce a 
durat mal bine de patru ore și în 
cursul căreia „blindajul tancurilor 
s-a dovedit vulnerabil în fața arti
leriei adversarului". In sectorul divi
ziei ă 25-a de infanterie patrioții 
au trecut chiar la contraofensivă. Co
municatele militare americane preci- ' 
zează că de ambele părți au fost în
registrate pierderi grele.

Alte bătălii importante au fost 
semnalate și în alte regiuni. Un amă
nunt revelator pentru intensitatea 
acestor lupte este faptul că avioa
nele de asalt au 'trebuit să intervină 
în 108 reprize în ajutorul infante
riei.

SUPOZIȚII PE MARGINEA 
APROPIATELOR CONSULTĂRI 
ALE PREȘEDINTELUI NIXON

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Ambasadorul S.U.A. la Saigon, Ells
worth Bunker, va sosi vineri la Wa
shington pentru consultări, la cererea 
președintelui Richard Nixon — a co
municat purtătprul de cuvînt al De
partamentului de Stat al Statelor U- 
nite, William Sullivan. Ambasadorul 

a caracterizat drept „neconstituțional" 
referendumul ce urmează să aibă loc 
la 27 aprilie asupra reformei regionale 
și a Senatului. Se precizează la Pa
ris că, fiind un organ consultativ, Con
siliul de stat nu poate impune guver
nului hptărîrile. sale. Observatorii con
sideră, în consecință, că decizia aces
tui organ nu va afecta ținerea refe
rendumului la data fixată.

Cele 23 de uzine ale fir
mei „Ford-Anglia" și-au 
redeschis miercuri porțile, 

i după o grevă care le-a paralizat timp 
de peste trei săptămîni. După cum s-a

Doua vase de pescuit diate sub pavilionul S.U.A. 
au fost reținute miercuri de autoritățile maritime peru- 
VÎene ’n dmP ce Pescu'au la 23 mile în largul coastelor Republicii Peru, a 
anunțat Thomas Pelly, membru în Camera Reprezentanților a S.U.A. La 
Washington se consideră că acest incident va agrava și mai mult relațiile, deja 
încordate, dintre S.U.A. și Peru.

x k'- ’ I • i '
sa

între națiuni egale în drepturi, între 
state libere, independente și suve
rane, în spiritul respectului și în
crederii reciproce. Situația din Eu
ropa exercită o mare influență asu
pra climatului internațional general 
— și este de înțeles că orice contri
buție pozitivă, a țărilor de pe conti
nentul nostru la cauza destinderii și 
colaborării va fi salutată cu satis
facție pe toate continentele.

Elaborarea și semnarea documen
telor consfătuirii de la . Budapesta 
a statelor participante la Tratatul 
de la, Varșovia sînt încă o dovadă că 
atunci cînd se pornește de Ia dorința 

’ sinceră de a căuta soluții pe baza 
unor, discuții purtate în spiritul sti
mei și respectului reciproc, cînd se 
iau în considerație părerile fiecă
rei țări, se pot obține bune rezul
tate pe calea unirii forțelor socialis
mului, a întăririi solidarității dintre 
țările socialiste.

Semnînd documentele consfătuirii, 
partidul și guvernul țării noastre au 
dat glas hotărîrii întregului popor 
român de a acționa în continuare, 
cu fermitate și energie pentru întă
rirea forțelor socialismului și păcii, 
pentru instaurarea unui climat de în
credere și colaborare în Europa și 
în lume, pentru destindere Inter
națională și coexistentă pașnică în
tre popoare.

:<V:
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Vietnamul de sud. — Soldat al for
țelor patriotice veghind la postul 
sâu de observație din orașul Go Sou 

recent eliberat

american în Laos, a fost, de aseme
nea, convocat la Washington și va par
ticipa împreună cu colegul său din 
Saigon la întrevederile de la Casa 
Albă, Departamentul de Stat și Pen
tagon. Nixon a avut marți o întreve
dere cu Cyrus Vance, fostul conducă
tor adjunct al delegației americane la 
convorbirile de la Paris, dar un pur
tător de cuvînt al Casei Albe a afir
mat că președintele nu intenționează 
pentru moment să-l recheme pentru 
consultări pe actualul conducător al 
delegației S.U.A. la Paris, Henry Ca
bot Lodge.

Buletinul de știri al Casei Albe, este 
de părere că rechemarea lui Bunker 
nu indică o apropiată revizuire majoră 
a politicii americane în Vietnam. To
tuși, unii observatori din capitala fe
derală americană deduc din această 
intensă activitate diplomatică faptul 
că președintele S.U.A. 
să ia anumite hotărîri 
problema Vietnamului.

se pregătește 
importante în

anunțat, între comitetul intersindical 
și reprezentanții firmei a intervenit un 
acord, care satisface în mare parte re
vendicările celor 46 000 de greviști, 
privind îmbunătățirea salariilor și a 
condițiilor de muncă.

La Moscova au fost «emnat« 
documentele referitoare la modul de 
desfășurare, principiile tehnice și exe
cutarea lucrărilor de redemarcare a 
frontierei dintre Uniunea Sovietică și 
Turcia, Potrivit acestor documente, în 
curînd pe teren vor începe lucrările 
practice de redemarcare a frontierei, 
anunță agenția TASS.

De ce au debarcat
„beretele roșii" în Anguilla

ST. JOHN’S (Antigua) 19. (Ager
pres). — In dimineața zilei de 
miercuri, trupe engleze de parașu- 
tiști, așa-numitele „berete roșii", și 
unităti ale infanteriei marine au de
barcat în Insula Anguilla din Marea 
Caraibilor. Reprezentantul Marii Bri
tanii în Insula Antigua, Stewart Ro
berts, a precizat că această invazie 
a avut loc cu scopul de a-1 reinstala 
pe fostul reprezentant britanic în 
Anguilla, Anthony Lee. care a fost 
silit să plece de aici în cursul 
lui trecut de populația locală.

După cum relatează agenția 
ter, operațiunea a început 
înainte de ivirea zorilor, cînd majo
ritatea celor 6 000 de locuitori ai An- 
guillei dormeu. Trupele aeropurtate 
au ocupat- poziții în punctele cheie 
aje insulei, au percheziționat toate 
locuințele pentru a căuta arme. Deo
camdată nu se cunoaște soarta pre
ședintelui provizoriu al Anguillei, 
Ronald Webster, și a membrilor 
vernului său. S-a aflat, însă. 
Webster a cerut locuitorilor să 
opună nici o rezistentă trupelor 
gleze. El a subliniat că Marea Bri
tanie acționează în baza unor învi
nuiri false privind o așa-zisă „in
fluentă a gangsterilor americani" în 
această insulă pentru a acoperi mo
tivele reale ale invaziei. „Noi sîntem 
negri și ei sînt albi — a spus Web-

anu-

Reu-
Incă

gu- 
că 
nu 

en-

MOSCOVA 19 — Corespondentul 
Agerpres N. Cristoloveanu tran
smite : La 19 martie au început la 
Moscova lucrările comisiei pregă
titoare a consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Reprezentanții celor 67 de par
tide care participă la lucrări au 
fost informați despre rezultatele 
activității grupului de lucru în le
gătură cu pregătirea proiectelor

CONVORBIRILE DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMANE

LA SINGAPORE
SINGAPORE 19 (Agerpres). — To

varășul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, condu
cătorul delegației guvernamentale ro
mâne, care face o vizită în Singapore, 
a fost primit miercuri de primul mi
nistru singaporez Lee Kuan Yew. în 
aceeași zi, conducătorul delegației ro
mâne a avut convorbiri cu ministrul 
finanțelor, Goh Keng Swee, cu condu
cerea departamentului comerțului, cu 
reprezentanții Societății comerciale de 
stat „INTRACO", precum și cu pre
ședintele Consiliului dezvoltării econo
mice I. F. Tang.

Delegația a vizitat în aceeași zi noul 
complex industrial Jurong. Membrii de
legației române au purtat discuții cu 

' reprezentanții Unor ' firme' comerciale,' 
bancare și industriale.

Seara, ministrul afacerilor externe, 
S. Rajaratnam, a oferit un dineu în 
cinstea delegației române, la care au 
participat membri ai guvernului, șefii 
unor misiuni diplomatice și persona
lități de frunte ale vieții comerciale și 
economice din Singapore.

Din convorbirile pe care delegația 
guvernamentală română le-a avut cu 
oficialitățile și cercurile de afaceri sin- 
gaporeze a reieșit dorința părților de a 
dezvolta schimburile comerciale și co
laborarea economică și au fost evi
dențiate perspectivele care există pen
tru creșterea substanțială a acestora, 
în domeniul cooperării economice, păr
țile au reținut pentru studiu propuneri 
concrete în diferite ramuri industriale 
ca de exemplu : in industrializarea 
lemnului, în producția de mașini agri
cole, în petrochimie și altele. Totodată, 
au fost examinate posibilitățile pentru

Senatul Berlinului occidental a 
hotărît să adreseze puterilor a- 
liate o nouă cerere de interzi
cere a organizației locale a 
Partidului national-democrat 
(P.N.D.) de orientare neonazis
tă, din acest oraș. Hotărîrea a 
fost adoptată ca urmare a re
uniunii de sîmbăta trecută la 
care s-a hotărît reluarea acti
vității organizației vest-berline- 
ze. In octombrie anul trecut, 
senatul mai ceruse puterilor a- 
liate interzicerea activității or
ganizației P.N.D. Liderii parti
dului au recurs atunci la o stra
tagemă : organizația vest-berli- 
nezq. s-a „autodizolvat". In urma 
unei scrisori a președintelui par
tidului, von Thadden, difuzată în 
rîndurle membrilor vest-berli- 
nezi ai P.N.D. a fost convoca
tă întrunirea de sîmbăta tre
cută, la care s-a hotărît relua
rea activității sale.

ster — de aceea nu vor să ne per
mită să ne conducem singuri".

Potrivit agenției Associated Press, 
unele cercuri ale observatorilor con
sideră că Marea Britanie a intervenit 
de o asemenea manieră în Anguilla, 
deoarece se teme că succesul mișcă
rii de independentă de aici ar putea 
duce la fragmentarea altor federa
ții de insule din Marea Caraibilor, 
aflate în prezent sub controlul en
glez.
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Insula Anguilla s-a retras la 31 mai 1967 din Federația creată împreună 
cu Insulele St. Kitts și Newis, deoarece a fost supusă unui tratament de infe
rioritate. In luna ianuarie a acestui an, populația insulei a hotărît în cadrul 
unui referendum, să devină complet independentă față de Marea Britanie.

)

documentelor pentru consfătuirea 
partidelor comuniste și muncito
rești. Apoi a început examinarea 
problemelor care se află pe ordi
nea de zi.

La lucrările comisiei pregătitoa
re participă o delegație a Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Miz.il, 

' membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

promovarea vînzărilor de mărfuri ro
mânești prin Singapore în terțe state 
din sud-estul asiatic.

Convorbirile cu membrii guvernului 
singaporez au evidențiat bunele relații 
existente între România și Singapore și 
dorința de a promova pe mai departe 
aceste relații și a le lărgi, cuprinzînd 
sfere noi ca de exemplu schimburile 
culturale.

Ambasadorul român la Singapore, 
Vasile Gîndilă, a oferit marți seara un 
dineu în onoarea tovarășului Gheorghe 
Rădulescu, la care au participat mem
bri ai guvernului, oameni de afaceri 
și bancheri din această țară, precum și 
membrii delegației române.

ORIENTUL
APROPIAT
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Indiana din tribul guarani, 

Marla Candelaria, o femeie 
mignonă, cu ten cafeniu și 
ochi migdalați, a ieșit recent 
dintr-o închisoare paraguaya- 
nă. Timp de patru ani ea a 
înfruntat cu curai privațiuni
le și persecuțiile la care a 
fost supusă de regimul dicta
torului Strossner.

...Aprilie 1965. Copoii poli
ției o ridică pe Maria, în
sărcinată în acea vreme. în 
scopul de a o constrînge să 
trădeze locul unde era ascuns 
soțul ei — activist sindical și 
luptător pentru libertatea po
porului. hărțuit de politie.

„Unde ti-e soțul, cine W 
sînt prietenii" ? — cu această 
întrebare a început interoga
toriul. Marfa tăcea. Zece că
lăi s-au năpustit dintr-odată 
asupra ei. Sub ploaia de lo
vituri i s-au smuls hainele de 
pe corp, a fost legată de 
mîini și de picioare, iar apoi 
băgată cu corpul într-o cadă 
cu apă murdară. Marfa își 
musca buzele vină la sînge si 
tăcea...

Zi de zi. timp de trei luni, 
au continuat torturile : Maria 
a rămas mută. Apoi a fost 
transferată într-o altă închi
soare. Aceleași persecuții- 
Pînă cînd. într-o zi s-a îm
bolnăvit grav. Sosit la cererea 
celorlalte deținute, medicul 
închisorii avea să constate' 
că. de pe urma loviturilor, 
fătul murise în pîntecul ma
mei. A urmat o intervenție 
chirurgicală. Imediat după o- 
perație, Maria a fost din nou 
aruncată într-o celulă, 
preună cu alte 14 femei 
fetită de 12 ani. Numai 
rită îngrijirii celorlalte_ _
nute Marfa Candelaria a pu
tut rămîne în viață.

In sfîrsit. acum cîteva săp
tămîni, în urma unor puterni
ce proteste în tară si în 
străinătate. Marfa a fost eli
berată. Dar nu si-a mai găsit 
soțul acasă. Intre timp fu
sese prins și asasinat.

O soartă între atîtea altele. 
P.entru că numai în închisoa
rea din Asuncion zac în con
diții asemănătoare — potrivit 
datelor oficiale — 130 de de
ținuți politici.

im- 
și o 
dato- 
deți-
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AMMAN. — Un purtător de cu
vînt iordanian a anunțat că patru 
avioane israeliene au bombardat 
miercuri dimineața regiunea Mans- 
hiyeh din nordul Iordaniei.

Pe de altă parte, purtătorul de
cuvînt iordanian a declarat că în f „„ ,
nordul Iordaniei a avut loc în a- > stîYnit la vcaLa»
ceeasi zi un nou duel de artilerie ' C ' Yre.m,®a ba de, sța'la
intre tortele iordaniene si cele is- < ■ aoroZne rînri^nT Vi™1’ 
raeliene. El a precizat că forțele ? 11 ?ad1?’
israeliene au deschis focul asupra ? bordura’ dnl nT-»63 -de 13
pozițiilor iordaniene din apropierea > ^.ordul a„d°}iă cargouri navi-

D.-
C de radio din nouă țări vest- 

ales 
mai 
mai 
din
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TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene a co
municat că unități de guerilă arabe 
staționate pe teritoriul Iordaniei au 
deschis miercuri foc de artilerie a- 
supra pozițiilor israeliene din valea 
Beisan. El a precizat că avioane 
israeliene au bombardat pozițiile a- 
cestor unităti de Querila.

IERUSALIM, 
ță de presă de

— In prima conferin
ța asumarea funcției 

de prim ministru, Golda Meir a de
clarai că proiectatele convorbiri în
tre cele patru mari puteri nu pot 
furniza o soluție viabilă pentru regle
mentarea crizei din Orientul Apropiat. 
Respingînd ideea „hotărîrii soartei 
unei țări de către altele, mari sau 
mici", Meir a reafirmat poziția gu
vernului israelian, potrivit căreia so
luționarea conflictului arabo-israelian 
nu poate fi realizată decît prin nego
cieri directe între părțile în cauză. în 
această perspectivă, a spus primul mi
nistru, Israelul va acorda întieg spri
jinul necesar misiunii trimisului spe
cial al secretarului general al O.N.U 
Gunnar Jarring.

de radio din nouă țări 
europene. Profilată mai 
pe publicitate, era cea 
ascultată și, probabil, 
rentabilă stație de radio 
lume, „avînd între 28 și 
milioane de ascultători" 
(„L’Express"). în urma v ■ 
siunilor exercitate asupra F 
reign Office-ului de către P 
nouă țări vest-europene 1 
1967, parlamentul britanic a 
Svos în afara legii stația-pirat. 
Hotărîrea s-a referit exclusiv 
la emisiuni de radio, nu și la 
ruda lor apropiată-— emisiu
nile de televiziune.

Prin urmare : Radio-Caro- 
lina a murit ! Trăiască T.V. 
Carolina ! Inițiatorul acestui 
proiect de substituire este Ro
nan O’Rahilly, tînăr irlandez, 
miliardar, fondatorul stației 
Radio Carolina. Noua statie de

LOS ANGELES 19 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută la z televiziune pirat, care va în- 
Los Angeles, ministrul de externe cepe să funcționeze la începu- 
israelian, Abba Eban, a declarat cir z tul anului viitor, va fi insta-
„Israelul va continua să caute căile z lată la bordul unui avion-sate-
spre o pace negociabilă cu vecinii săi z IA de tipul Constellation. E-
arabi". El a menționat, totodată, că C misiunile vor putea fi.urma-
restabilirea pacu in Orientul Apro- $ H £or(lul Franței olanda ,
piat este „inevitabila și a atras aten- t Belgia.
ția asupra aprecierilor „exagerate" < La viitoarele emisiuni și-au
privind pericolul izbucnirii unui nou < anunțat colaborarea redutabile
îăzhoi în această regiune. < vedete ale marelui ecran. Cu

1 puțină imaginație, se poate ‘ 
intui cum va arăta o vii
toare emisiune : un recital 
Beatles, după- care un chip 
surîzător recomandînd țigările 
Peter Stuyvesant — „marca 
de țigări peste tot prezentă" ; 
chipul surîzător al lui Dono
van îmbiind la degustarea su
cului pentru copii „FANTA", 
grupurile vocal-instrumentale 
Pinks Floyd, Creams, Nices, 
Baba Scholae vor alterna cu 
anunțurile pentru ultimul mo
del de limuzină „Maserati".

Dar nu numai muzică și 
dans. După cum a afirmat 
O’Rahilly „toți cei ce do
resc : savanți, sociologi, ar
tiști, sînt invitați să-și ex
prime părerile în fața came
relor noii stații T.V.. fără nici 
o îngrădire. Singurul com
promis pe care îl facem — a 
declarat O’Rahilly — este pu
blicitatea". Se pare însă că a- 
cest compromis nu e atît de 
lipsit de însemnătate sau, mai 
bine zis de beneficii.’ de vreme 
ce costul întregii, instalații a 
stației T.V.-Carolina va atin
ge „modesta" cifră de 500 mi
lioane de dolari, iar inițiatorul 
nu exclude că după șase luni 
de funcționare s-ar putea să 
se repete experiența predece
soarei sale și T.V.-Carolina 
să-și înceteze emisiunile.

D M.

JEDDAH. — Regele Hussein al 
Iordaniei, care se află într-o vizită 
oficială . în Arabia Saudită, a avut 
miercuri o nouă întrevedere ou regele 
Feisal. Cei doi monarhi arabi au dis
cutat probleme interesînd țările lor, 
precum și evoluția situației din Orien
tul Apropiat.


